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Ahoj lidi!
Chcete vědět něco o Barevném světě dětí (BSD)? Já vám vo
něm něco povim. A docela rád, protože Barevnej svět dětí,
je prostě super a zaslouží si, aby se o něm vědělo.

Posláním BSD je umožnit dětem zůstat
ve svejch rodinách
Roštěnky z BSD (já jim tak řikám) na tuhle myšlenku přišly, když
pracovaly v děcácích. Tehdy si všimly, že se vlastně dělá málo
pro to, aby se vohrožený děti nedostaly do děcáků. Wětšinou
se řeší, co se stalo, a ne proč se to stalo. Prostě mezi děcákama
a rodinama je tááááááááááááááááákováhle ..............................................
mezera. A teda nebyl nikdo, kdo by se těm dětem věnoval dřív,
než se něco stane. A to je fakt hustý. Tak to pošéfovaly holky
z BSD a chtěj…

… řešit příčiny, ne následky
Vono je to bohužel tak, že děti z děcáku řeší běžný situace hůř
než děti, který vyrůstaj v rodině. A hůř si taky sháněj práci a hůř
se seznamujou, protože v děcáku se prostě člověk nemůže
naučit to co doma. Pak to dopadá špatně. Bejt ve vlastní rodině
je prostě výhoda, i když má ta rodina problémy. Fšechno jde,
když někoho máme.

Projekty roku 2007

Projekty roku 2007
A teď bych moh říct něco vo tom, co vlastně
Barevnej svět dětí v roce 2007 dělal. Roštěnky tomu
říkaj projekty a byly to hodně vychytaný akcičky.
Ale aby to byla fakt kvalitka, tak musely změnit
strategii a pár projektů šlo… Tady je něco vo nich.

BAREVNÁ PASTELKA,
to byl barevnej mazec
…barvy, štetce, tempery, tuš, hlína, obrazy
Nejhustší na tom bylo, že to všechno
kreslily handicapovaný a nehandicapovaný
děti dohromady. Tenhle mazec měl peak
vymazlenou akcičkou Barevná pastelka
v muzeu. Tahle super akce byla připravená
ve spolupráci s pěti pražskejma muzeama:
Národním muzeem, Českým muzeem hudby,
Uměleckoprůmyslovým muzeem, Náprstkovým
muzeem a Židovským muzeem v Praze.
No a do těhle muzeí jsme společně chodili
a kreslili tu obrázky, kerý pak byly vystavený
v rámci Muzejní noci a Dne muzeí v květnu
a červnu 2007.
Realizace projektu:
září 2004 – červen 2007

PŘIBLIŽOVÁNÍ PROFESÍ,
frikulíni na to maj
Fakt hustá záležitost: roštěnky vzaly kluky a holky
z děcáků za šéfíkama do různejch ﬁrem, aby jim
ukázali, jak to tam vlastně frčí, a jakej je hardcore
makat a vydělávat love.
V roce 2007 se šlo do těhle ﬁrem: České
dráhy, Středisko výcviku vodících psů, Divadlo
na Vinohradech, Plynárenské muzeum v Praze,
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a taky
Vazební věznice Praha-Ruzyně.
Realizace projektu: září 2004 – červen 2007

KDO KOMU, jezdíme do děcáků
Roštěnky jezdily i za dětma do děcáků.
Navštěvovaly je a povídaly si s nima vo tom, co je to
být v životě in a out, a jak žít, aby to nebyla pruda.
Realizace projektu: září 2006 – červen 2007

POJĎTE NA DVOJKU,
hustá imageovka
BSD má sídlo na Praze 2, a tak roštěnky
přesvědčily šéfíky ﬁrem z Prahy 2, aby se zapojili
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do týhle žraso akcičky. No byl to nářez, deset
restaurací do toho šlo a za 90 korun jste si mohli
dát supr chálku. Za ty money jsme pomáhali
dětem v projektu Kámoš.
Realizace projektu: prosinec 2006 – březen 2007,
předpokládané další pokračování

SYSTÉMOVÉ ZAVÁDĚNÍ SPECIÁLNÍHO
PROGRAMU PROTI ŠIKANOVÁNÍ
V REGIONU PRAHY, bojová akcička
Šikana je pěkný svinstvo, ale víš asi stejně jako já,
že to neni vubec výmečný. Roštěnky to nechtěj
nechat jen tak, protože dost lidí rači dělá, že to
nevidí, a proto vytvořily preventivní program pro
základky z Prahy 2. Tendle program připravila
Petra Hončíková společně se špičkovejma
profíkama Michalem Kolářem, Mílou Čedíkem
a Janou Rybínovou a dokonce se za něj postavili
týpci z Městský části Praha 2.
Jedná se o projekt, který se snaží o vybudování
speciálního programu proti šikaně tak, aby se
snížila její četnost, odstranila se traumatizace
obětí a zvýšila se připravenost pedagogů věc
řešit. V plánu bylo ten program zavíst v celý zemi,
ale to se zatim neudělalo, a protože, chápeš,
šikana je dost horký téma, a tak je nebezpečný

Projekty roku 2007

se v něm vrtat, tak se nakonec i celej tendle
program musel uplně zastavit.
Realizace projektu: 2007, předpokládané
další pokračování

Ústřední projekt
A teď to hlavní!
KÁMOŠ
Tak na tomhle se roštěnky fakt vyřádily,
protože už to dělaj ňákej pátek.
Vo co jako de?
Dalo by se říct, že vo doučko, ale nejde
jenom o to. Prostě máš kámoše, kerej ti se všim
pomahá. A kdo do Kámoše chodí? Sou to děti,
který to nemaj doma úplně v pohodě a hrozí jim,
že se dostanou do děcáku, nebo už v děcáku jsou,
a kvůli tomu jim pomáhaj profíci z OSPODu a ti jim
řeknou wo tomhle projektu Kámoš. Děti se ale
vo něm můžou dozvědět i od učitelů ze školy.
V BSD se každýho dítěte ujme jeden kámoš,
kerej mu pomáhá jak s wěcma do školy,
tak i s různejma těžkostma. Vytvoří tak dohro
team, kerej se pak pravidelně každej tejden schází.
A kdo sou ti kámoši? Sou to libózní týpci,
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kerý makaj na tom, aby vymazlili všechny
průšvihy. A k tomu, aby byli fakt dobrý, se
pravidělně vzdělávaj a maj na to vychytaný
akcičky jako supervize, videotrénink interakcí
a teambuilding. Ale aby to bylo fakt vočekovaný,
tak tyhle kámoši ještě speakujou wo
problémech dětí ve škole s učitelema a společně
se snažej vychytat všechny možný problémy.
O tom, jak týmy v projektu frčí, roštěnky
chattujou s profíkama OSPODskýma. Protože
roštěnky to chtěj mít vychytaný úplně nejvíc,
tak spolupracujou ještě s rodinnou terapeutkou,
která mluví s rodičema o výchově. A aby dítě
nebylo out, tak o tom pak všichni pokecaj
a vytvořej plán, podle kerýho pak jedou.
Ten plán čekujou taky OSPODský profíci, aby
taky věděli, wo co go. Roštěnky se prostě snaží
o to, aby všichni měli páru wo fšem, co se dělo,
děje a dít bude.
Aby to pro kámoše nebyla jenom učicí pruda,
tak navazuje suprcoolbombastik klub Kámoš,
gde mužem dělat, co nás baví. Jako třeba plácat
z hlíny, malovat nebo psát vlastní časák Buddy.
Přiďte a uvidíte, jak Kámoš frčí!

Statistika roku 2007:
O tom, že je Kámoš super projekt, vás třeba
přesvědčí i čísla. Do Kámoše bylo zapojeno 47 dětí,
které se zúčastnily 828 hodin přímýho doučka
a rodinnýma konzultacema prošly 4 rodiny.

ODBORNÉ SEMINÁŘE
A to víte, že v BSD už několik let pořádaj
pravidelný semináře o problémech dětí?
Od novýho školního roku se zaměřili speciálně
na vše kolem ústavní výchovy
Na tyhle semináře choděj hustý týpci a bylo tu
dokonce pár ﬂoydů, poslanců, šéfíků a profíků,
lidí z děcáků a výchovňáků a tak.
Jak to probíhá? Seminář je vlastně přednáška
nějakýho odborníka – člověka, kerej se ve svym
oboru fakt vyzná. V BSD to maj vymakaný i tak,
že si zvou odborníky s různejma názorama
na problém, takže pak nejsou jednostranně
zaměřený. A je dobrý, že tam choděj přednášet
i lidi, co si to zažili na vlastní kůži a ví, vo čem je
řeč. A pak si vo tom všichni povídaj.

Témata seminářů v roce 2007:
Poruchy chování III.
Kriminalita mládeže na Praze 2
Menšiny, Romové a náboženství
Anorexie, bulimie, image – Vypadáš skvěle…?
ČR a EU – současný stav a trendy v otázce
ústavní výchovy dětí a mládeže
Práce s dětmi ve školských zařízeních pro výkon
ústavní výchovy jako příprava na samostatný
život po jejím ukončení

PRÁVNÍ A OBČANSKÉ
MINIMUM PRO ŠKOLÁKY
Tak tohle o tom napsalo
pár týpků ze základky:
„Byla prdel. Scénky byly hustý a bylo super,
že nám do toho nekecala učitelka.“
„Jste super herci, máte super hlášky, ale mělo
by to být minimálně na dvě hoďky.“
„Chtěli bychom s vámi více hodin, protože nás to baví.“
„Líbilo otevřenost, nápaditost, nezaprděnost, scénky“
„Moc se mi ta hodina líbila. Budu mít vzpomínky
na celý život. A to se vyplácí.“
„Lýbilo se nám: Petra, vaše oběktivita k tématu – byli jste velmi
vstřícní k pubertálním výrůstkům, a vůbec to byla sranda, líbila
se nám také studentka právní fakulty ve žlutém a v bílém,
je k sežrání, a nejdůležitější, neměli jsme občanku!!!“
„Nebylo to nudný jako třeba jiné nudné poučné besedy.
Bylo to dobrý, otevřený, zábavný a zároveň poučný. A protože
jste mladý chápete to a rozumíte tomu! Určitě bychom chtěli
i takovéhle učitele, jelikož mladí nám více porozumí a nebojí se
před náma říkat nějaké věci. Líbyli se nám i scénky, jelikož byli
zábavný a né staromódní a byl to dobrý příklad :-)“
Tak vidíte, že učit se právo a zákony není zas taková nuda.
Prostě roštěnky a frikulíni do toho fakt jdou a učej starší děti ze
základek právo funny cestou.

Akce roku 2007

B.B. FACTORY, pařbička roku
V životě jsem nepotkal větší týpky než tyhle
beatboxery. To jsou borci, kerý nepotřebujou
na muziku nic než svoji pusu a ruce.
No a roštěnky daly dohromady beatboxery
z děcáků a uspořádaly pro ně festival v Roxy.
V děcácích je totiž beatbox fakt in. Je to rebelský,
absolutně o svobodě.
A co ste tam mohli vidět a slyšet? Beatbox,
hiphop, breakdance. Na stagi profíky střídaly
děti z děcáků a DJs. Co umí předvedli třeba Indy
a Wich, Crazybreakers a Pentifull. A taky tam
byla módní přehlídka oblečků z Ripcurl, kterou
nacvičil Matěj z Redteamu s děcákem Sazená,
a exhibice na kolečkových bruslích v podání

Mr. Točiče. Probíhala tam taky beatboxová
soutěž, kterou nakonec vyhrál Marko z děcáku
v Novém Strašecí. Dostal cool ceny a taky mohl
vystoupit v radiu SPIN. Navíc dvě roštěnky Eva
a Petra založily skupinu BSD, několik měsíců
trénovaly s tanečníma profíkama no a pak
na festivalu taky předvedly, co v nich je. A fakt
dobrý bylo, že za celou tuhle pařbičku si nikdo
z účinkujících neřekl o honorář. Teda dík všem!

6–7

GOLF S LEONES
Děti z děcáku a golf? Díky Leones Production,
spol. s r.o., se to povedlo. Fakt! Oni totiž pořádaj
různý golfový tour. No a děti z domova v Sazené
jednak vyráběj ceny pro vítěze a jednak pomáhaj
při organizaci jednotlivých turnajů.
To je pecka, co?!

PŘEDNÁŠKY
Roštěnky z BSD jsou vážně hustý a tak
někdy i aktivně přednášej na různejch akcích.
Tentokrát to bylo na Drogovém fóru
a na Poradenských dnech.

Seznam všech roštěnek a frikulínů z BSD

Náš tým
— Petra Hončíková, předsedkyně
a zakladatelka sdružení
— Bc. Petra Mašínová, koordinátorka projektu Kámoš
— Eva Jelenová, administrativní podpora
(do září 2007), koordinátorka B.B. Factory
— Magdaléna Francová, administrativní
podpora (od září 2007)
— Mgr. Zuzana Cesneková, koordinátorka
Odborných seminářů
— Jana Seidlová, komunikace s veřejností, PR
— Zuzana Všelichová, účetnictví
— Michaela Huslarová, arteterapie (do června 2007)
Rada sdružení
Petra Hončíková, Hana Žatečková, Eva Kantová
Odborná podpora
— PhDr. Miloslav Čedík, speciální
pedagog, etoped, supervizor
— Mgr. Lada Chaloupková, VTI trenér, supervizor
— PhDr. Ludmila Boková, rodinný terapeut
— Mgr. Jan König, marketingová a PR podpora
— Vít Hrbáček, lektor primární prevence
Lektoři Právního minima
Lukáš Bohuslav, Petr Flašar, Jan Kareta,
Andrea Krejčí (dobrovolník), Michal Maštalíř
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Přednášející odborných
seminářů v roce 2007
— Mgr. Jiří Beránek, ředitel DD Sazená
— Jan Buryánek, Člověk v tísni,
o.p.s., program Varianty
— PhDr. Miloslav Čedík, speciální
pedagog – etoped ZŠ pro děti se
speciﬁckými poruchami chování,
Na Zlíchově 19
— Mgr. Iva Černá, kancelář
veřejného ochránce práv
— Vladimír Čelikovský, MVČR, odbor
azylové a migrační politiky, oddělení
integrace cizinců a azylantů
— Bc. Lucie Horváthová, koordinátorka
evropského roku rovných
příležitostí pro všechny
— Mgr. Eliška Jančíková, zastupující
ředitelka ZŠ Charlotty Masarykové,
Velká Chuchle
— Marie Janoušková M.A.,
Člověk hledá člověka, o.s.
— JUDr. Marcela Kořenová,
Městské státní zastupitelství Praha
— Mgr. Kristýna Kotalová, MPSV odbor
rodinné politiky a rovnosti žen a mužů,
oddělení sociálně právní ochrany
— Miroslav Kotlár, Liberecké romské sdružení

— MUDr. Jiří Koutek, dětská psychiatrická
klinika 2. LF UK a FN MOTOL
— Mgr. Klára Laurenčíková, MPSV odbor
rodinné politiky a rovnosti žen a mužů,
oddělení sociálně právní ochrany
— Mgr. Vladimír Matina, Policie ČR,
Správa hlavního města Prahy
— Ing. Petr Pavlík, Ph. D., katedra
genderových studií, FHS UK
— Mgr. Jaroslav Prouza, Zařízení pro děti-cizince,
diagnostický ústav, dětský domov se školou,
výchovný ústav, středisko výchovné péče,
základní škola a praktická škola
— Jitka Semotánová, ZŠ Charlotty
Masarykové, Velká Chuchle
— PaedDr. Pavel Schneider,
ZŠ Praha 5 – Smíchov, ul. Kořenského
— PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková,
ředitelka občanského sdružení Anabell, Brno
— Bc. Ida Šafratová, Člověk hledá člověka, o.s.
— Hana Štrossová, ZŠ pro děti se speciﬁckými
poruchami chování, Na Zlíchově 19
— Mgr. Viktor Vanžura, vedoucí
Diagnostického ústavu Dobřichovice
— Mgr. Michaela Veselá, MVČR,
odbor prevence kriminality
— Mgr. Zuzana Vučková, zástupkyně ředitele
v Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav,

dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné
péče, základní škola a praktická škola
— Mgr. Helena Winkelbauerová, Fakultní ZŠ Barrandov II.
— PaedDr. Jaroslav Žejdl, výchovný ústav Boletice
Asistenti projektu Kámoš:
Beran Lukáš, Blabolová Marie, Čebiš Jakub, Draberová Jana, Fenclová
Kateřina, Greblerová Eva, Hubínková Markéta, Jelínková Hana,
Kellnerová Eva, Kellnerová Kristýna, Kopecký Vít, Koželuha René,
Kulhánková Eliška, Kvítková Magda, Marounková Zuzana, Nižnanská
Lenka, Páchová Anna, Perlíková Šárka, Prokopová Hana, Seidlová
Jana, Šándorová Michaela, Šánová Zuzana, Špirková Kateřina, Tylová
Tereza, Vobořilová Markéta

Spolupracují s námi

Spolupracující základní školy,
dětské domovy a jiné instituce
DD Budkov, okres Třebíč
DD Černá Voda, okres Jeseník
DD Česká Kamenice, okres Děčín
DD Dlažkovice. Okres Litoměřice
DD Dolní Počernice, Praha 9
DD Horní Krnsko, okres Mladá Boleslav
DD Hrochův Týnec, okres Chrudim
DD Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec n. N.
DD Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
DD Kašperské Hory, okres Klatovy
DD Klánovice, Praha 9
DD Korkyně S.O.S. 92, okres Příbram
DD Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
DD Ledce, okres Kladno
DD Lipová, okres Děčín
DD Mašťov, okres Chomutov
DD Melč, okres Opava
DD Most, okres Most
DD Nové Strašecí, okres Rakovník
DD Nymburk, okres Nymburk
DD Pepa, okres Příbram
DD Přestavlky, okres Chrudim
DD Pyšely, okres Benešov
DD Racek, okres Benešov
DD Sázava, okres Benešov

DD Sazená, okres Kladno
DD se školou Jihlava, okres Jihlava
DD Sedlec-Prčice, okres Benešov
DD Tachov, okres Tachov
DD Telč, okres Jihlava
DD Tisá, okres Ústí nad Labem
DD Tuchlov, okres Teplice
DD Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
DD Žatec, okres Louny
Dům dětí a mládeže Zábřeh, okres Ostrava
— Speciální škola pro nevidomé
a slabozraké (SŠ, MŠ a ZŠ)
Kamenomlýnská 2, Brno – Pisárky
— Speciální škola Žamberk
— Speciální ZŠ při VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2
— Úřad MČ Praha 1, Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, Oddělení péče o rodinu a děti
— Úřad MČ Praha 2, Odbor humanitní, Oddělení
sociální prevence a sociálně-právní ochrany dětí
— Úřad MČ Praha 3, Odbor sociálních věcí,
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
— Úřad MČ Praha 8, Odbor sociální,
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
— Úřad MČ Praha 12, Odbor sociálních věcí,
Oddělení sociální prevence
a sociálně-právní ochrany dětí

VÚ Boletice, okres Děčín
VÚ a DD se školou Počátky,
okres Pelhřimov
ZŠ a MŠ Břasy, okres Rokycany
ZŠ a MŠ Klíč, Česká Lípa
ZŠ a MŠ Všetaty, okres Mělník
ZŠ a RVTv Jitřní 185, Praha 4
ZŠ Havlíčkova 10, Praha 2
ZŠ J. Gutha-Jarkovského,
Truhlářská 22, Praha 1
ZŠ Jana Masaryka 21, Praha 2
ZŠ Jeseniova 96, Praha 3
ZŠ K Lužinám 18, Praha 3
ZŠ Londýnská 34, Praha 2
ZŠ Na Smetance 1, Praha 2
ZŠ nám. Curieových 2, Praha 1
ZŠ Perunova 6, Praha 3
ZŠ praktická a ZŠ speciální,
Trávníčkova 1743, Praha 5
ZŠ Resslova 10, Praha 2
ZŠ Sázavská 5, Praha 2
ZŠ Špičák, okres Klatovy
ZŠ U sv. Štěpána, Štěpánská 8, Praha 2
ZŠ Veronské náměstí 20, Praha 10
ZŠ Vodičkova 22, Praha 1
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Sponzoři, dárci a partneři v roce 2007

— IMPACT-CORTI s. r. o.
– generální sponzor a mecenáš
— Allen & Overy – podpora projektů
— PricewaterhouseCoopers ČR
– ﬁnanční podpora
— Hampshire B16, s. r. o. – ﬁnanční podpora
— Caledonian School
– podpora projektu Kámoš
— ACTIVE 24, s. r. o. – PC technika
— F. Kirchhoﬀ Silnice, s. r. o. – ﬁnanční podpora
— České vysoké učení technické
v Praze – IT podpora
— Pragis a. s. – ﬁnanční podpora
— Evo Creative – kreativní podpora
— Tai2 – kreativní podpora
— Hana Žatečková – PC
— KONPO, s. r. o. – PC
— Martina Všelichová – PC
— Lions Club – ﬁnanční podpora
— Stavokámen Praha, s. r. o. – koupě
obrázku z Barevné pastelky
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— Paul Cuningham
– koupě obrázku z Barevné pastelky
— Mgr. Petra Matějovská – ﬁnanční podpora
— Mgr. Jan Pelán – ﬁnanční podpora
— Blanka Rousková – ﬁnanční podpora
— Petr Flášar – ﬁnanční podpora
— Lukáš Bohuslav – ﬁnanční podpora
— Jan Kareta – ﬁnanční podpora
— Michal Maštalíř – ﬁnanční podpora
Podpora akce B.B. Factory 2007:
Bezplatné poskytnutí prostor: Roxy
Účinkovali bez nároku na honorář: W8, Cossiga,
Johny Týpek, Jesus, DJ Brainy Thug, MC Henry D,
Indy a Wich, Crazybreakers, Pentifull, Redteam,
mistr Točič, Abdul 52, MHD crew, DJ Joker
Pomáhali nám:
Lukáš, Wendy, Matěj, Pavla Radová – logistika,
Allen & Overy, Active 24 – dárky pro děti,
Jana Čedíková + kamarádka

VÝDAJE
Materiální náklady
Kancelářské potřeby ..................................................8 790
PHM...................................................................................26 876
Ostatní spotřeba........................................................17 435
Vybavení.........................................................................16 511
Spotřeba materiálu celkem .............. 69 612
Nemateriální náklady
Provozní služby ..........................................................71 402
Nájem......................................................................................142
Doprava .............................................................................4 460
Poštovné ...........................................................................2 000
Telefon .............................................................................94 300
Internet ...........................................................................11 805
Vzdělávání .....................................................................14 800
Bankovní poplatky ......................................................3 219
Ostatní výdaje ..........................................................294 870
Nemateriální náklady celkem ......... 496 998
Osobní náklady
Mzdové náklady .....................................................369 264
CELKEM............................................. 935 874

Finance za rok 2007
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7%
54 %

39 %

Materiální náklady
Nemateriální náklady
Osobní náklady

Struktura výdajů

Dary

22 %

26 %
0%

PŘÍJMY

0%
52 %

Tržby z prodeje výrobků

Dary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 753
Tržby z prodeje výrobků . . . . . . . . . . . . . . . . 148 900
Tržby z prodeje služeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 170
Úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 106
Ostatní výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Ostatní výnos

Struktura příjmů

CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 940

Pozn.: veškeré údaje jsou v Kč v absolutních číslech.

Slovníček pro orientaci ve výroční zprávě 16 – 17

Akcička ................................. společenská
událost či akce
Beatbox ................................ hudební styl, v němž
jsou tóny vytvářeny
pouze ústy, tedy bez
hudebních nástrojů
Breakdance ........................ akrobatický druh tance
street dance
BSD ......................................... Barevný svět dětí
Čekovat ................................ kontrolovat
Cool ........................................ skvělé, dobré
Časák...................................... časopis
Děcák .................................... dětský domov
Dohro .................................... dohromady, společně
Doučko................................. doučování
Flákač .................................... člověk, který neumí
využít svůj čas
Floydi ..................................... policisté
Frčet ....................................... fungovat
Frikulín .................................. vyznavač módních
trendů setrvávající
v permanentní pohodě
(z anglického free,
cool, in)
Funny .................................... veselý
Hardcore.............................. těžká práce
Hustý ..................................... skvělé, obdivuhodné
Chálka ................................... jídlo

Chattovat ............................ komunikovat, mluvit
In .............................................. moderní, v obraze
Imageovka ......................... prostředek k propagaci
Kočička ................................. hezká žena
Kočkolapky ........................ exkluzivní vůz, na který
muži loví ženy
Kvalitka ................................. kvalitní záležitost
Libózní .................................. úžasný, skvělý
Love........................................ peníze
Makat .................................... tvrdě pracovat
Mazec .................................... strhující akce
Money................................... peníze
Nářez...................................... velkolepá
podařená akce
OSPOD.................................. Orgán sociálně-právní
ochrany dětí
Out .......................................... nemoderní, opak „in“,
Pařbička ............................... vydařená akce
Peak ........................................ vrchol
Pokecat................................. popovídat si
Profík ...................................... profesionál
Pruda ..................................... otrava
Průšvih .................................. problém
Roštěnka.............................. dokonalá dívky
Speakovat ........................... mluvit
Suprcoolbombastik ...... nejúžasnější
Šéfík ........................................ šéf; odborník
Team ...................................... skupina osob

Týpek ..................................... člověk
Vočekovaný ....................... pohlídané, obstarané
Výchovňák .......................... výchovný ústav
Vychytaný ........................... dobře promyšlené,
propracované, ověřené
Vymakaný .......................... dobře promyšlené,
propracované, ověřené
Vymazlený .......................... dobře promyšlené,
propracované, ověřené
Vymazlit ............................... propracovat
Wo co go............................. o co jde
Zewling ................................ činnost, při níž
člověk nic nedělá,
nezapojuje se
Zewloun .............................. člověk, který nic
nedělá, nezapojuje se
a jen sleduje okolí
Žraso ...................................... jídlo, spojené s jídlem

The Organization
Barevný svět dětí was founded in 2004.
Its primary goal is to make it possible for
endangered children to stay in their families.
We also support institutionalized children
and young people to help them become
independent and successfully public life.
Additional goals of the organization focus on
aiding children whose family background has
been negatively impacted by problems such
as child negligence, domestic instability,
a broken home, social issues, the threat
of social exclusion, and so on.

Project Buddy
Projekt Kámoš
The aim of the project is to raise level
of education by increasing motivation
for education and extending an awareness
of educational opportunities via
the provision of young mentors to children whose
domestic background lacks suﬃcient motivation for
education. The project targets both institutionalized
children, and children from socially weak
and problematic families.

English version

Civil-Law Minimum for School Children
Právní a občanské minimum pro školáky
These are educational courses that focus
on practical knowledge of basic laws, their
impact and the legal system for older.
The course uses entertaining and interactive
media adapted to the age of child.

Professional Seminars
Odborné semináře
These eminars are meant for both professionals
and non-professionals. The aim is to discuss
timely themes dealing with the topic of
institutional care (children´s).

the Prague 2 District.eir local community.
As we join 2 CD
Realization: December 2006 – March 2007;
We expect the project to be renewed .

Coloured Pencil
Barevná pastelka
This is a project for arts therapy a
nd arts workshop. It is intended to help
children with and without physical
challenges or disabilities.
Realization: September 2004 – June 2007

Who To Whom
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Implementation of a Special
Anti-Bullying Project in Prague 2
Systémové zavádění speciálního
programu proti šikanování v regionu Prahy
This program addresses bullying
in primary schools; the original plan
was to implement it country-wide.
Thus far, a pilot project has been run
in the Prague 2 District.
Michal Kolář, Jana Rybínová
Realization: 2007

Main Landmarks (History)
2004

Kdo komu?

Come On Two
Pojd´te na dvojku
This project runs under the patronage
of the Prague 2 District City Council and
is intended to increase interaction between
companies and the local community.
The goal of the project is to generate funds
for projects targeting speciﬁc children in

The project helps institutionalized
children to discover “the world outside”
by way of familiarization and discussion.
We encourage social interaction and
the children share their likes and dislikes.
The goal is to broaden the children’s
horizons and to help them ﬁnd productive
uses of their spare time.
Realization: September 2006 – June 2007

1. News
— Foundation of the non-proﬁtorganization
— General Sponsorship from Impact-Corti
– oﬃce space in Belgická Street, Prague 2
— Start of Project KROK (Step Up) supported
by the Federal Youth Agency
— Start of Project Přibližování
profesí (Learning about Jobs)
— Start of arts and art therapy workshop
Barvená pastelka (Coloured Pencil)
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— Start of project Právní a občanské
minimum pro školáky
(Civil-Law Minimum for School Children)
2. Sponsorship, grants
— Federal Youth Agency grant
— Business

— Sponsorship of ALLEN & OVERY
and formulation of fundraising plan
— Arrangement of the auction sale in Žofín
— Increase in number
of business sponsors
— Christmas cards
3. Main project development

3. Profile
— Strengthening partnerships between
children’s homes and BSD
— Strengthening relationships between
social workers and BSD
— Monitoring of the institutional
environment

2005

Coloured Pencil
Barevná pastelka
— Hiring a new teacher
— Increase in number of lessons
— Increase in number of children

Civil-Law Minimum
for School Kids
Právní a občanské minimum

1. News
— Start of Project Odborné semináře
(Professional Seminars)
— Start of Project Kámoš (Buddy)
2. Sponsorship, grants
— Ministry of Labour and Social Aﬀairs grant
— Prague 2 City Council grant

— New course development
— Hiring of 5 teachers
— Increase in number of course
requests from the schools
— Strengthening of communication
between BSD and the schools
— Targeting of basic and special

schools in Prague 2 to integrate this project
into their curriculum

“Step up” Advisory Centre
Poradna Krok
— End of the project
— Publishing of the handbook „Pomáháme dětem
vkročit do života” (“We help children step into
life”) meant for pedagogues and social workers

Professional Seminars
Odborné semináře
— Improved regularity and frequency
— Improved quality (as per auditor feedback)
4. Profile
— Improvement in proﬁciency and quality
— Strengthening communication with
government institutions and entities
participating in BSD projects
— Increasing local responsibility
— Extension of target group to include
children from socially weak families

2006
1. News
— Start of Kdo komu project (Who to Whom)
— Start of Pojďte na dvojku project (Come on Two)
— Start of Anti-Bullying Project
— Implementation of a Anti-Bullying
Project in Prague 2City District
2. Sponsorship, grants
— Auction in Žofín
— Funds from the Ministry of
Labour and Social Aﬀairs
— Funds from Prague 2
— Sponsorship from
PriceWaterhouseCoopers
(Project Come On Two)
— Christmas cards
3. Main projects development

Project Buddy
Projekt Kámoš
— Support from Social-work
professionals
— Increase in number of children
— Increase in number of mentors

— Supervision including video
training by interaction
— Improving quality (family therapy,
psychological tests for children.)
— Training

Implementation of the Special
Anti-Bullying Project in Prague 2
Systémové zavádění speciálního
programu proti šikanování v regionu Prahy
— Establishment of an Expert
Awareness Team
— Establishment of a Prague 2
Awareness Team
— Development of the Anti-Bullying Project
— eminar and discussion focusing on bullying
— Organizing background papers for the training
of directors and teachers in targeted schools

Civil-Law Minimum
for School Children
Právní a občanské minimum
pro školáky
— Stabilization
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Professional Seminars
Odborné semináře
— Stabilization

Coloured Pencil
Project Barevná pastelka
— Stabilization

2007

— Use of education as a form of support
— Improving quality

Civil-Law Minimum for School Kids

2. Sponsorship, grants
— Cooperation with PricewaterhouseCoopers,
Allen & Overy, G & C
— Christmas cards
— Sale ofpictures created by children from
Barevná pastelka (Coloured Pencil)

— Stabilization
— Increase in course requests
from basic schools

3. Main projects development

— Increasing focus on the topic
of institutional care

Professional Seminars
Odborné semináře

Project Buddy
Projekt Kámoš

1. News
— mplemented a new strategy focused on
projects for children before institutionalization
including support of the family
— Increasing local responsibility
— Implementation of a Special Program
against Anti-Bullying Project in Prague 2
(Systémové zavádění speciálního
programu proti šikanování v regionu Prahy)
— Focus on long-term projects
— Stabilization of partnership arrangements
and development of long-term partnership
strategies and establishing close partnership in
the meaning of long-term partnership strategy

Právní a občanské minimum pro školáky

Coloured Pencil
Projekt Barevná pastelka

— Stabilization
— Foundation of Club Buddy for both
endangered and non-endangered children
— Publishing of a Buddy newsletter created by
children from Club Buddy
— Increase in number of both
mentors and children
— Supervision including video
training by interaction
— Improving quality of services (family
therapy,psychological tests for children, etc.)
— Employer training and teambuilding activities
for mentors

— Continued until June 2007

Implementation of the Special
Anti-Bullying Project in Prague 2
Systémové zavádění speciálního programu
proti šikanování v regionu Prahy
— Start of the project
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