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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B
Občanské sdružení Plán B vzniklo v lednu 2001 jako reakce na obecnou potřebu rozšířit
nabídku spontánních aktivit pro neorganizované děti a mládež. Usilujeme o kulturní a
sociální rozvoj místní komunity - naší cílovou skupinou jsou především děti a mládež. Námi
pořádané kulturně-společenské akce jsou určeny rovněž pro širší veřejnost. Podstatným
tématem je také zapojovaní mladých lidí do dění v místní komunitě a jejich participace.
Pracujeme na dvou místech v Brně. Klub Labyrint je zařízení pro děti a mládež kde
nabízíme kvalitní a bezpečné využití volného času pro děti a mladé lidi, kteří jinak tráví svůj
volný čas se skupinou kamarádů na lavičkách a ulicích sídliště. Poskytujeme této cílové
skupině prostor pro volné sdružování a realizaci vlastních aktivit. Mladí lidé u nás najdou i
možnosti sebevzdělávání a seberealizace. Podporujeme vlastní iniciativy jednotlivců a
skupin vedoucí k dalšímu rozvoji jejich osobnosti, k získání nových zážitků a zkušeností.
Chceme nabízet činnosti, které mohou mladé lidi zaujmout, proto je okruh námi
podporovaných aktivit velmi flexibilní - od otevřených dílen a menších turnajů přes pořádání
kulturních akcí až po různé formy dobrovolnické činnosti.
Dobrovolnické centrum 67 je novým projektem občanského sdružení. Nově vybudovaný
prostor umožňuje zprostředkování kontaktu mezi zájemci o dobrovolnictví a organizacemi,
které dobrovolníky potřebují, večerní programy a akce na veřejnosti pomáhají zviditelnění a
propagaci dobrovolnictví a síťování organizací pracujících s dobrovolníky v Jihomoravském
kraji nabízí využití spolupráce a vzájemnou podporu mezi organizacemi.

Naši hlavní snahou je:
a) zabezpečit neorganizovaným dětem a mládeži
• podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí
• zlepšení kvality života, zmírnění nebezpečí vyplývajících z komplikovaných životních
událostí, konfliktních společenských situací a negativních zkušeností
• zvýšení schopností a dovedností
• podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení
do dění místní komunity
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b) podporovat vlastní iniciativy jednotlivců a skupin, které vedou k dalšímu vzdělávání a
rozvoji osobnosti, prezentovat možnosti zapojení do stávajících dobrovolnických aktivit
•

rozšiřování životních příležitostí dětí a mládeže (umožnit okusit zážitky, rozšíření
zkušeností a pozitivních dovedností, podpora kreativity a inovace, komunikace,
zkušenosti při organizaci a plánování aktivit)

•

zapojení mladých lidí do projektů, které mají pozitivní dopad na místní komunitu nebo
podporují činnost subjektů a organizací - tematické skupiny

•

podpora zahraniční zkušenosti mladých (aktivní, pasivní)

c) nabídka pozitivních volnočasových alternativ

ORGÁNY SDRUŽENÍ
Statutární zástupkyně - Bc. Kateřina Petrášová
Revizní komise - Mgr. Soňa Felixová
Rada sdružení - MgA. Marek Jovanovski, MgA. Tomáš Gruna, Bc. Kateřina Petrášová,
Mgr. Soňa Felixová, MgA. Milan Rožtek
Další členové - Bc. Eva Slezáková
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KLUB LABYRINT
Posláním Klubu Labyrint (otevřený klub) je práce s neorganizovanými dětmi a mládeží ve
věku 12 – 18 let z městské části Brno – Bohunice, Starý Lískovec a spádové oblasti.
Poskytuje prostor pro volné sdružování dětí a mládeže za účelem bezpečného trávení
volného času, seberealizace a sebevzdělávání. Podporuje iniciativy jednotlivců a skupin
vedoucí k jejich dalšímu rozvoji. Nabízí neorganizovaným dětem a mládeži pomoc a podporu.
Klub se zaměřuje zejména na nabídku volnočasových aktivit nabídnutým skupinám
sídlištních dětí a mládeže. Aktivity jsou příležitostí pro kvalitní a smysluplné využití volného
času. Aktivity nabízíme za symbolický poplatek nebo zdarma, čímž umožňujeme účast i
těm, pro které by vyšší finanční náklady mohly být překážkou i přes jejich zájem.
Dětem a mladým lidem umožňujeme výběr činností, který se provádí na základě jejich
poptávky a návrhů. Respektujeme jejich zájmy, vlastní nápady, dáváme mladým lidem
prostor pro sebevyjádření, podporujeme jejich tvořivost, samostatnost a spolupráci.

Klub Labyrint poskytuje mladým lidem i široké veřejnosti tyto aktivity:
v TVOŘIVÉ DÍLNY A WORKSHOPY
Setkání otevřená všem zájemcům z řad mladých lidí, 1 x měsíčně, zdarma.
•

Video dílny - základní techniky práce s kamerou, natáčení a střih spotů. Účastníci
průběžně natáčeli a dokumentovali divadelní představení a zpracovávali z nich
krátké spoty. Celkem 5 účastníků.

• Otevřené dílny - výrobky z plsti, kulinářské dílny Pelmeni - tradiční pokrm z Uralu a
Okroshka - ruské jídlo, ubrousková technika, výrobky z korálků, malování na baňky a
malování na keramiku. Proběhlo celkem 8 dílen se 70 účastníky.
• Cestovatelské večery - možnost seznámit se prostřednictvím přednášky doplněné
fotografiemi, video záznamy a hudbou se vzdálenými i méně vzdálenými zeměmi.
Uskutečnily se celkem 3 večery (2x Rusko a 1x Mexiko). Celkem 70 diváků.
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v DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - CYKLUS DIVADELNÍ ČTVRTKY V LABYRINTU
Realizace divadelních představení plní jednak funkci inspirační (nabízí nové možnosti pro
zaměření tvůrčích aktivit), ale hlavně pomocí společenského a emotivního prožitku
napomáhá formování sociálního a umělecko-kulturního cítění a chování. Pro mladé diváky je
důležitý fakt, že divadlo hrají jejich vrstevníci.
V rámci divadelních čtvrtků se v Klubu Labyrint představily: DDS PIRKO - Krysař, DDS
PIRKO - Sentiment, Temperament, Moment, Lament, Aliment, PdF MU - Koho to zajímá?! interaktivní divadlo, PdF MU - Playback theatre, STUDIVIDLO - Rukojmí, DS ZELÍ - ONAONA,
MA-MA-MA-TAYs - Želví polívka. Celkový počet diváků cca 300.

v FESTIVAL MEZI PANELY – 11. ROČNÍK
V Klubu Labyrint každoročně probíhá projekt Kultura mezi panely, který se skládá z již
zmiňovaných tzv. divadelních čtvrtků, dílen zaměřených na video a vrcholem, prezentací a
zakončením je pak jednodenní festival divadla, tance a videa s názvem Mezi panely.
Festival je zaměřen na všechny věkové kategorie – dopoledne bylo věnováno menším
dětem a jejich rodičům, odpoledne patřilo starším dětem a mládeži. Na festivalu se
představilo 11 divadelních souborů a 1 taneční soubor. Festival navštívilo cca 200 diváků.
Na realizaci projektu se mimo občanského sdružení Plánu B podílely tyto organizace a
instituce: Lužánky SVČ – pracoviště Labyrint a pracoviště Legáto, Ateliér Divadla a výchovy
při DIFA JAMU a MČ Brno – Bohunice.

AKTIVIT KLUBU LABYRINT SE CELKOVĚ ZÚČASTNILO 19 DIVADELNÍCH SOUBORŮ,
JEDNA TANEČNÍ SKUPINA, CCA 160 HERCŮ A CCA 620 NÁVŠTĚVNÍKŮ FESTIVALU,
DÍLEN A CESTOVATELSKÝCH VEČERŮ.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 67
Dobrovolnické centrum 67 je zaměřeno na cílovou skupinu 15 – 30 let. Vytvořením centra
jsme reagovali na potřebu zviditelnění tématiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze
základních rysů občanské společnosti. Podpořili jsme rozvoj tématu dobrovolnictví a
potenciál, který v Brně, potažmo Jihomoravském kraji vidíme.
Nabízíme přehled zajímavých volnočasových aktivit, zahraničních příležitostí pro osobní
rozvoj (EVS, studijní pobyty, workcampy, výměny mládeže), včetně prostoru pro prezentaci a
výměnu zkušeností. Nabízíme prostor pro realizaci vlastních nápadů a možnost zapojení do
nabízených tematických skupin a rozběh nových. Nabízíme naši pomoc a podporu v podobě
koučování, hledání zdrojů pro podporu projektů mladých lidí apod.
Činnost Dobrovolnického centra 67 se skládá z několika propojených aktivit, kterými jsou:

v DOBROVOLNICKÝ INFOPOINT (září – prosinec)
Plný provoz začal v září 2011. Mladým lidem poskytujeme informace o možnostech
dobrovolnictví v Brně, Jihomoravském kraji, ČR i světě a propojujeme zájemce o
dobrovolnickou práci s organizacemi, které je shánějí. Díky síťovacím setkáním (viz níže)
jsme oslovili desítky organizací. O mnohých z nich poskytujeme informace, úzkou spolupráci
jsme navázali s těmito:
Dobrovolnictví v sociálních službách a zdravotnictví:
• IQ Roma servis, o.s
• Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o.s.
• Diecézní charita Brno
• Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM. o.s.
• Ústav sociální péče Kociánka
• Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s
• Tyflo centrum Brno, o.p.s.
• Maltézská pomoc, o.p.s.
• Ratolest Brno, o.s.
7

Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží:
• YMCA Brno, o.s.
• Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky
• Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
• INEX – Sdružení dobrovolných aktivit Brno, o.s.
Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí:
• Hnutí Brontosaurus, o.s.
• Nesehnutí Brno, o.s.
• Hnutí Duha, o.s.
Dobrovolnictví ve sportu:
• Regionální centrum SPV Brno-město, o. s
Dobrovolnictví v kultuře:
• Moravské zemské muzeum, p.o.

V rámci Dobrovolnického Infopointu jsou v centru k dispozici informační materiály o
možnostech získávání finančních prostředků mladých lidí pro vlastní aktivity a také
informace jak vyjet do zahraniční na studijní a dobrovolnické pobyty.
V roce 2011 bylo otevřeno září – prosinec, dva dny v týdnu, 15 - 18 hodin a na konzultaci
přišlo 27 mladých lidí a zástupců organizací pracujících s dobrovolníky.
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v VEČERNÍ PROGRAMY (září – prosinec)
Večerní programy jsou možností jak sdílet zkušenosti z projektů a dobrovolnických aktivit
nebo zhlédnout dokumentární film či výstavu. Výměnou zkušeností vzniká v centru
motivační a inspirující prostředí. Programy nabízíme v těchto kategoriích:
• Úspěšné projekty mladých/vernisáže
Tematické večery představovaly realizované projekty mladých lidí a formou
vernisáže ukázaly veřejnosti jejich výstupy. V roli prezentujících byli úspěšní žadatelé.
Účastníci získali informace kde a jakým způsobem je možné získat podporu pro
vlastní projekty.
7000 cm² - Social Posters
Fotoworkshop skupiny Komunitní umění
Celkem: 30 účastníků

• Dobrovolnictví v zahraničí
Prostor pro využití nevšední zkušenosti vrstevníků pro motivaci ostatních, ještě
nezapojených, mladých lidí. Návštěvníci večerů získali přehled o zahraničních
příležitostech a informace, jak s danou organizací vyjet do ciziny jako dobrovolník.
Evropská dobrovolná služba
Rumunsko - Banát
INEX-SDA - Portugalsko, Brazílie
Arcidiecézní charita Praha – Uganda
Program globálního rozvojového vzdělávání GLEN – Mongolsko
AIESEC - Rumunsko
Celkem: 81 účastníků
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• Dobrovolnictví v ČR
Prezentace zážitků mladých lidí z dobrovolnické práce v České republice. Výměna
zkušeností, aktivizace mladých a snaha představit široké spektrum možností
dobrovolnictví, které se zájemcům nabízí.
Charity shops Nadace Veronica
Ochrana a monitoring velkých šelem v Beskydech
Celkem: 17 návštěvníků

• Promítání dokumentárních filmů s následnou besedou
Promítání dokumentů s lidskoprávní a sociální tématikou. Filmy byly zapůjčeny z
videotéky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Projekce
byly spojeny s besedami s odborníkem na dané téma.
Kimčongílie
Zločinci podle zákona
Krev v mobilech
Celkem: 17 diváků

• Jinak?
Prezentace alternativ životního stylu - tematické prezentace odborníků týkající se
zajímavých možností při výběru ekologicky šetrných, sociálně prospěšných či jinak
příznivých výrobků na trhu.
Fair trade - způsob obchodu podporující pěstitele a řemeslníky z rozvojových zemí
Celkem: 3 účastníci
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v OTEVŘENÝ PROSTOR
Dobrovolnické centrum 67 nabízí také střechu nad hlavou a zázemí neformálním skupinám
a organizacím pro jejich setkávání, plánování, přípravu projektů či možnost najít „parťáky"
pro projekty - tzv. dražba akcí. Mladí lidé mohou využít zdarma prostor pro realizaci
vlastních nápadů, získat naši pomoc a podporu v podobě koučování.
Centrum v roce 2011 hostilo několik skupin dobrovolníků:
• Multikultura a lidská práva
Cílem práce skupiny je zlepšení povědomí širší veřejnosti o problematice porušování
lidských práv ve světě, pomoci při překonávaní předsudků, zajištění informovanosti a
propagace. Dobrovolníci z řad středoškoláků a vysokoškoláků připravovali festival
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Ke konci roku 2011 tvořilo
tým 55 dobrovolníků. Schůzky probíhaly v období října - prosince 1x za 14 dní,
později 1 x za týden. Přípravně – vzdělávacího víkendu se účastnilo 19 dobrovolníků.
• Městský parlament dětí a mládeže Brno
Skupin cca 15 mladých lidí aktivních v brněnském městském parlamentu.
• Evropská dobrovolná služba
Dobrovolnické centrum využívala, pro pravidelné schůzky a výuku českého jazyka,
také skupina pěti zahraničních dobrovolníků.
V roce 2011 centrum navštívilo několik skupin mladých lidí např. studenti z Pedagogické
fakulty MU či zástupkyně šesti občanských iniciativ z Kavkazu, kteří byli informováni o
službách, které DC67 nabízí. Během roku se v DC67 setkávaly také pracovní skupiny
složené ze zástupců organizací pracujících s dobrovolníky. Proběhly zde přípravné schůzky
k Průvodu dobrovolníků a k Mezinárodnímu dni dobrovolníků (viz níže).
Prostory centra využilo pro své aktivity 298 mladých lidí / členů dobrovolnických
skupin a dalších 105 lidí se v DC67 zúčastnilo akcí pořádaných SVČ Lužánky.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 67 NAVŠTÍVILO V ROCE 2011 CCA 580 ZÁJEMCŮ.
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DOBROVOLNICTVÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
V roce 2011 pokračovalo síťování organizací pracujících s dobrovolníky v Jihomoravském
kraji. Na setkáních jsme se zaměřili na rozpracování konkrétních kroků spolupráce v rámci
tematických skupin a naplánovali jsme společné propagační aktivity – průvod dobrovolníků
a prezentaci na Fakultě sociální studií Masarykovy univerzity Brno (viz níže).
Díky síťovacím setkáním jsme si mohli udělat reálný obraz současné nabídky v
Jihomoravském kraji a vytipovali jsme organizace, které jsme postupně začlenili mezi
subjekty, jejichž dobrovolnické činnosti nabízíme zájemcům v DC67.

PROPAGAČNÍ AKTIVITY
v Prezentace DC67 na Setkání organizací pracujících s dobrovolníky ve Zlínském kraji,
3. listopadu, Kroměříž - součástí konference byla prezentace jednotlivých projektů a
příkladů dobré praxe. Cca 90 zúčastněných.
v Průvod dobrovolníků 3. listopadu 2011, nám. Svobody a centrum Brna (v rámci
Evropského týdne dobrovolnictví) - o možnostech dobrovolnictví v Brně, ČR a světě byli
zájemci informování na stáncích na nám. Svobody, zde také mohli umístit svůj dobrovolnický
počin na velkou maketu zeměkoule. Průvod složený z dobrovolníků z desítek organizací
vyrazil společně s hudebníky a chůdaři. Počet zúčastněných cca 120 + 2500 (veřejnost,
odhadovaný počet mladých lidí ve věku 15 – 26 let je cca 700).
v Prezentace činnosti na přednášce „Dobrovolnictví“ 15. listopadu 2011, Ústav
pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně - přednáška určená studentům oboru
Sociální pedagogika a poradenství představila možnosti mladých lidí dobrovolně pracovat
v některé z organizací v Brně a JMK, využití DC67 ke schůzkám týmů, konzultace projektů
či zapojení do skupiny Multikultura a lidská práva. Celkem cca 40 účastníků.
v Mezinárodní den dobrovolníků 5. prosince 2011, Atrium Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně - ve spolupráci s dalšími 16 organizacemi z Brna a okolí byla
uspořádána propagačně informační akce v atriu FSS MU. Infostánky a projekce fotografií
NNO a vystoupení zástupců organizací. Cca 50 zúčastněných.
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v Prezentace na závěrečné konferenci Evropského roku dobrovolnictví, Plzeň, 8. - 9.
prosince 2011 - během této konference byly v rámci bloku nazvaného „Nápady a aktivity,
které fungují!“, představeny aktivity DC67. Při této příležitosti byly navázány důležité
kontakty s organizacemi po celé České republice i zahraničí. Celkem 12 účastníků.
v Web, facebook, výstupy v médiích, emailová a letáková propagace
-

aktualizace webových stránek, zkrácení adresy na www.osplanb.cz (pravidelné
umísťování měsíčních programů centra a pozvánek na významné akce)

-

příprava nových webových stránek, které by sloužily výhradně DC67

-

navázání spolupráce s weby partnerů a centrálním webem kampaně ERD

-

registrace v databázi webu www.dobrovolnik.cz

-

založen profil www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67

-

využití mailing listů vytvořené z kontaktů na organizace pracující s dobrovolníky
v JMK a z mailů účastníků večerních programů, kterých bylo ke konci roku 115

-

využití propagačních nástrojů Jihomoravského kraje, střediska Europe Direct Brno
a partnerských organizací nabízejících zapojení dobrovolníků (viz výše)

K propagaci DC67 jsme využili kontaktů v regionální televizi a DC67 jsme představili
divákům B-TV (dva rozhovory) a RTA (jeden výstup). Rozhovory se zaměstnanci centra byly
odvysílány také v Rádiu R a Rádiu Petrov. Tištěná podoba večerních programů byla
každoměsíčně rozesílána do 62 středních škol v okresu Brno-město a také pravidelně
roznášena do knihoven, univerzit, vysokoškolských menz, kolejí a kaváren, s ohledem na
cílovou skupinu. Aktivity jsme prezentovali také skrze nástroje SVČ Lužánky (web a interiéry
11 pracovišť po Brně). Významnou pomocí při propagaci byli také dobrovolníci tematické
skupiny Multikultura a lidská práva.

PODĚKOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno odbor kultury,

odbor školství, Člověk v tísni o. p. s., Evropská komise – Evropský rok

dobrovolnictví, Středisko volného času Lužánky.
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