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− O sdružení:  

SES sdružuje a zaměstnává několik pedagogů a psychologů, kteří se profesionálně věnují práci s lidmi.
Během osmi let  naší  činosti  jsme realizovali  řadu projektů  a programů,  ve kterých pracovníci  SES
poskytovali odborné  poradenství, kurzy  týmové spolupráce, motivační rozhovory, komunitní vedení,
psychologické a psychoterapeutické  konzultace,  řešení  náročných  situací  v  kolektivu  zaměstnanců
školní třídy, případně v rodině. V práci s dětmi a mládeží pracujeme interaktivně formou zážitkových
aktivit, s dospělými klienty se zaměřujeme na praktické řešení jejich situace, především návrat na trh
práce. Ve své praxi zúročujeme mnohaletou praxi našich pracovníků, jež zahrnuje práci s dítětem v
krizi, pedagogicko-psychologické a výchovné poradenství, psychoterapeutické a supervizní konzultace.

Mezi naše stále klienty patří:

1. školy:  programy pro třídy se znevýhodněnými žáky, indiviuální poradenství žákům a
učitelům, kurzy týmové spolupráce pro učitele jedné školy (akreditace MŠMT)
2. dětské domovy:  programy a poradenství pro klienty a pracovníky (sociální práce, odborná
asistence pracovníkům), akreditovaný kurz týmové spolupráce pro zaměstnance ústavní
výchovy
3. azylové domy:  odborná individuální a skupinová práce s klienty- rodiči, práce se
znevýhodněnými dětmi, podpora pracovníkům azylových domů
4. evropské instituce:  díky zkušenostem s vedením projektů šíříme především mezi mladé lidi
kampaně sociálního a osvětového charakteru (výtvarné soutěže Evropa proti chudobě,
Nakresli mi právo!, Právo dětí na ochranu aj.)
5. státní instituce  a organizace: podle potřeby realizujeme vzdělávání či programy dle potřeby:
(seminář pro ředitele škol, kurzy pro školní metodiky prevence, workshopy pro návrat na trh
práce)

Členové sdružení:

Ondřej Bárta (74): ředitel, předseda sdružení, Kateřina Bílková (79): místopředsedkyně sdružení, 
Evžen Nový (73): místopředseda sdružení, Tereza Hradecká (74), Jitka Šimková (77), Vítek Červenka
(75),Vladimír Rozhon (72), Jitka Hellerová Pokludová (79)

Stálí zaměstnanci sdružení: Ondřej Bárta, ředitel, metodický konzultant
Lucie Šimková, asistentka ředitele, projektová manažerka

Výroční členská sch ůze:

Členové se scházejí  pravidelně  a během roku 2010 se uskutečnilo několik setkání, výroční
schůze se konala dne 15.12.2010 v sídle Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6 od
18:00. Omluvena byla ze zdravotních důvodů Jitka Šimková.
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PROJEKT ROZVOJ 

KDO: Rozmarýna o.p.s. , SES, Sebe-Spolu

CO: Projekt nazvaný „Rozvoj znalostí a dovedností žák ů a pracovník ů v
zařízeních pro výkon ústavní výchovy“ je tříletý projekt v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného z ESF a
nabízí dětským domovům řadu aktivit pro žáky i pedagogické pracovníky. Cílem
projektu je podpořit dětské domovy v úsilí zmírnit znevýhodnění dětí a zvýšit
šance těchto dětí a mladých lidí na úspěšné začlenění do společnosti. Snažíme
se o to prostřednictvím bezplatných vzdělávacích a rozvojových aktivit určených
pro klienty i pracovníky domovů.

SES: Koordinace a lektorování Vzdělávání pro zam ěstnance d ětského domova = 
Vzdělávání nabízí tři návazné výjezdové třídenní kurzy pro pracovníky dětských 
domovů.
Vychovatelům včetně vedení umožňuje sdílet zkušenosti s řešením náročných 
situací,rozvinout své dovednosti a metody práce s klienty, posílit týmovou 
spolupráci mezi zaměstnanci aj.

KDY a KDE: 25. - 27.8.2010 – Sklárna Žihle
27. - 29.9.2010 – Panský dům Blovice
4. - 6.10.2010 – Panský dům Blovice
27. - 29.10.2010 – Nový Rybník
22. - 24.11.2010 – Nový Rybník
29.11. - 1.12.2010 – Nový Rybník
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PRO KOHO: 101 pracovník ů ze zařízení ústavní výchovy v četně ředitel ů:
Dětský domov Pyšely
Dětský domov Kašperské Hory
Dětský domov Unhošť
Dětský domov Domino Plzeň
Dětský domov Nové Strašecí

ZA KOLIK: 315 519 K č

obrázky:

skupinová dramatizace: „Vytuněná pohádka“

týmová hra - Hajaja (sběr, kresba a hádání Večerníčků) 
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LADRONKA FEST

KDO: pořadatel MČ Praha6; organizátor: V-čas o.s. ve spolupráci s MVP agency s.r.o.

CO: Ladronkafest je největší 
volno časový festival ve st řední 
Evrop ě, jehož cílem je představit a 
nabídnout mladým lidem možnosti 
kvalitního trávení volného času.

ROLE SES: Tvůrčí aktivity pro děti i dospělé – 
tvorba ozdobných hrnečků 
speciální výtvarnou technikou 
Color - Dekor.

KDY a KDE: 11.9.2010 – Park Ladronka, Praha 6

PRO KOHO: pro 15 000 návštěvníků akce

ZA KOLIK: vlastní náklady SES (8 2570,- K č)

   www.sebespolu.net                                                        6



SES, Sebe-Spolu
www.sebespolu.net
Praha 6, Na Kuthence 11/826
IČO: 26629691
tel.739 073178
ses@sebespolu.ne   t                           SEBE POZNÁME JEN SPOLU 

KAMPAŇ: CESTUJÍCÍ, VYUŽIJTE SVÝCH PRÁV

KDO: Generální ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu /  DG MOVE /

CO: Informa ční kampa ň Evropské komise s cílem 
zvýšit pov ědomí cestujících o spole čných
celoevropských právech a nárocích při využívání 
železniční a letecké dopravy.

ROLE SES: Národní koordinátor kampan ě pro Českou 
republiku  – zajišťování partnerů, kteří vytvořené 
informační materiály dále distribuují (letiště, cestovní 
kanceláře, organizace zabývající se cestováním 
handicapovaných, organizace a sdružení hájící 
zájmy cestujících, orgány státní správy a jiné 
instituce), pořádání informačních akcí na letištích či 
vlakových nádražích.

KDY a KDE: od července 2010, potrvá až do konce roku 2011 v 
celé České republice

PRO KOHO: pro desítky tisíc cestujících
České republiky

ZA KOLIK: 48 789 K č
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EUROPEAN ACTION ON DRUGS

KDO: Generální ředitelství Evropské komise pro spravedlnost /DG JLS /

CO:  Evropská akce v oblasti drog 
(EAD) měla evropské občanské 
společnosti posloužit jako 
platforma, s jejíž pomocí se 
zvýší informovanost a ochota k 
činům v rámci boje proti drogám 
a snižování rizik, které souvisejí 
s jejich zneužíváním , a jejímž 
prostřednictvím se zároveň podpoří 
dialog a výměna osvědčených 
postupů.

ROLE SES: Národní koordinátor  EAD 
pro Českou republiku –informování o akci, pomoc signatářům s registrací 
a tvorbou závazku, spolpráce na koordinaci národních i evropských aktivit 
projektu

KDY a KDE: po celý rok 2010 (konec akce v dubnu 2011) v celé ČR

PRO KOHO: DG MOVE, European Commission
19 ZŠ a MŠ celé ČR
13 Středních škol odborného i všeobecného zaměření
2 Domy dětí a mládeže
13 občanských sdružení zaměřených na drogovou problematiku nebo 
práci s mládeží a rodinou
7 jednotlivců
2 místní a veřejnoprávní orgány
1 podnik

ZA KOLIK: 131 411,58
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SUN C: Spolu Umíme Najít Cestu

KDO: Tilia, o.s., SES, Sebe-Spolu

CO: Cyklus 10 kurz ů během 
10ti měsíců se završením 
na pětidenním táboře pro 
teenagery z d ětských 
domov ů ve věku 15 až 
18 let . Účastníci získali 
znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní zapojení do každodenního života 
občanské společnosti, které v běžných funkčních rodinách získávají
přirozenou cestou. Program se skládal z aktivit vzdělávacího charakteru a aktivit 
sociální integrace.

ROLE SES: Odborní lektoři na kurzech i táboře

KDY a KDE: 9. - 10.1.2010 , 13. - 14.2.2010 , 20. - 21.3.2010 , 24. - 25.4.2010 , 8. - 9.5.2010 ,
5. - 6.6.2010 , 11. - 15.7.2010 , 23. - 24.9.2010 , 13. - 14.11.2010 , 4. - 5.12.2010 v objektu
Mlýn Brejlov

PRO KOHO: Pro 15 teeanegrů z dětských domovů
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EURODEBATY

KDO: Informa ční kancelá ř Evropského parlamentu, SES, Sebe-Spolu

CO: Debatní souboje p ětičlenných 
středoškolských tým ů v pěti krajích 
ČR  za účasti poslanc ů Evropského 
parlamentu , kteří soutěžící nejen 
hodnotili, ale i s nimi debatovali o 
fungování, principech a zásadách 
Evropského parlamentu.

ROLE SES: Organizace, koordinace, realizace a 
moderace celé akce

KDY a KDE: 17.12.2010 – Chomutov
10.12.2010 – Liberec
3.12.2010 – Pardubice

zbylé 2 Eurodebaty se uskutečnily v lednu 2011 na Moravě (Olomouc a Kroměříž)

ZA KOLIK: 47 347 K č

Obr. Eurposlanci Evžen Tošenovský a Jan Březina,
Ostrava, obr.vpravo: Eurodebata v knihovně Kroměříž
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EUROSCOLA

KDO:  Informa ční kancelá ř Evropského parlamentu, SES, Sebe-Spolu

CO: Sout ěž pro žáky  
středních škol o  
zájezd  do  sídla  
Evropského  
parlamentu  do  
Štrasburku .
Do soutěže se mohl zapojit kterýkoliv student 2. až 4. ročníků SŠ, který se 
zaregistroval na vytvořené stránky a odpověděl na 10 otázek. Soutěž probíhala 
od 23.2.2009 do 16.3.2009 v celé ČR a SES celou soutěž koordinoval. Výherci si
kromě výletu do Štrasburku mohli ve společnosti studentů z jiných zemí procvičit 
cizí jazyk a získat nové zkušenosti.

ROLE SES: Koordinace soutěže a zajišťování soutěžících

KDY a KDE: 15.2. - 5.3.2010 , 13. - 24. 9.2010 v celé ČR

PRO KOHO: v každém kole se zúčastnilo průměrně 3.500 student ů SŠ

ZA KOLIK: 4 872 K č
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SES KNOW HOW

KDO: Městská část Prahy 6, SES, Sebe-Spolu 

CO: Kurz  pro  školní  metodiky  prevence,
výchovné poradce a další  pedagogy škol v
Praze  6.  Cílem  kurzu  bylo  vybavit  účastníky
kurzu lektorskými  a  organizačními
kompetencemi pro uskutečnění kurzů pro školy,
případně  pro  pořádání  vlastních  kurzů
(pracovalo  se  formou  zkušenostního  učení  -
účastníci  také  sami  uváděli  programy,  a
obohacení o další  způsoby  řešení  zátěžových
situací na kurzech i ve škole, krizová intervence
a individuální potřeby účastníků.

ROLE SES: kompletní příprava, zajištění, organizace a realizace včetně lektorování kurzu

KDY a KDE: Mlýn Brejlov – prosince 2010

PRO KOHO: pro metodiky prevence a výchovné poradce Prahy 6

ZA KOLIK: 40 506 K č
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SES CLASS

KDO: ZŠ Pet řiny sever, ZŠ Interbrigády

CO: Kurzy prožitkové 
pedagogiky pro 
kolektivy školních t říd.  
Jádro programu  těchto  
kurzů leží na intenzivním 
zážitku. Program je 
koncipován podle 
osvědčené metodiky pro  
osobnostní  rozvoj  ve  
skupině.  Děti  si  během  
kurzů vyzkouší fungování
v  jiných  skupinách,  než  
ve  kterých  jsou  zvyklí,  
což děti vedlo k tomu, že i
„přirozené autority“ 
poznaly jinak a nově další
„lidi  ze  třídy“.  Je  zde  
možnost  rozvinout  a  
upevnit vztah k třídní učitelce, která je na kurzu vždy přítomná.
Kurzy probíhaly jak v prostorách školy, tak v neznáméch prostředí (v terénu)

ROLE SES: kompletní příprava, zajištění, organizace a realizace včetně lektorování kurzu

KDY a KDE: 5. - 8.9.2010 – Hotel Diana, Český Ráj – ZŠ Petřiny sever
12. - 15.9.2010 – Hotel Diana, Český Ráj – ZŠ Petřiny sever
8.12.2010    –  ZŠ Interbrigády
15.12.2010  – ZŠ Interbrigády
21.12.2010  – ZŠ Interbrigády

PRO KOHO: pro dvě 6. třídy ZŠ Petřiny a pro třídy ZŠ Interbrigády

ZA KOLIK: 71 653 K č
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VYFOŤ SVOJI DROGU

KDO: ZKUS o.s. , SES, Sebe-Spolu

CO:  Fotografická  
sout ěž,  kterou  
organizátoři chtěli
poskytnout  
prostor  mladým  
lidem, aby
vyjádřili  a  
zachytili  
prost řednictvím  
fotografie  své  
oblíbené aktivity, 
objekty či  
osoby, na nichž
lpí ,  k  nimž  
zaujímají vřelý a prudký vztah a jež je obšťastňují (jednalo se tedy o zobrazení  
jakýchsi  „drog“  -  v  posunutém  významu  tohoto  slova).  Smyslem  bylo  najít  a  
společně  se  s  ostatními  podělit  o  životní  naplnění,  proti  němuž  omamné  látky  
představují ubohou alternativu. Projekt se konal v rámci Evropské akce o drogách.

ROLE SES: partner, spoluorganizátor a konzultant, sponzor

KDY a KDE: 27.5.2010 – vyhlášení soutěže
30.7.2010 – vyhlášení vítězky na základě hlasování na facebooku
4.11.2010 – zasedání odborné poroty v kavárně Maraton (Praha) – volba vítěze

PRO KOHO: pro žáky druhého stupně základních škola a pro studenty středních škol.
Osloveno bylo 4500 škol , přihlásilo se 198 fotografií, hlasovalo 900 uživatelů na Facebooku

ZA KOLIK: vlastní náklady SES
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ŽIVOT NANEČISTO

KDO: Múzy dětem o.s., SES, Sebe-Spolu, Prázdninová škola Lipnic e, Malé 
vinohradské divadlo

CO: Projekt, který napomáhá 
klient ům ústavní výchovy v 
přechodu do samostatného 
života.
Koncept ŽNN a motivační cíle 
tématicky staví na zásadních 
životních potřebách, což je práce,
bydlení a možnost, kam se obrátit
o pomoc v nouzi.

ROLE  SES:  Vedení  týmu,  lektorování
workshopů a reflexí, odborná garance

KDY a KDE: 22. - 24.1.2010 , 19. - 21.2.2010 , 12. - 14.3.2010 , 9. - 11.4.2010 , 14. -
16.5.2010 , 11. - 13.6.2010 , Mařanův mlýn

PRO KOHO: Pro teenagery od 15 do 18 let z dětských domovů ČR

ZA KOLIK : 242 056 Kč
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SES TEACHER 

KDO: Nadace Terezy Maxové D ětem, SES, SEbe-Spolu

CO: akreditované kurzy MŠMT 
pro pedagogické 
pracovníky d ětských 
domov ů. Vždy se 
jednalo o dvou až třídenní 
kurzy, které byly protkány 
tématickými workshopy, 
teambuildingovými 
aktivitami, relaxačními 
technikami, apod.
Kurzy se uskute čnily díky 
podpo ře Nadace Terezy 
Maxové Dětem.
SES TEACHER jsme také díky podpoře NROS uskutečnili pro pracovníky           
Azylového domu  sv.Ludmily v Mokrovratech u Dobříše.

ROLE SES: foundraising, organizace, koordinace, produkce a realizace – lektorování

KDY a KDE: 12.-13.4. 2010 Penzion Nový Rybník- Azylový dům Mokrovraty
28. - 30.4.2010 Hotel Kocanda, Želiv - Dětské centrum
20. - 22.6.2010 Hotel Sirákov, Beskydy - Dětský domov
18.- 20.8.2010 Penzion Filip, Stříbrná - Dětský domov 

PRO KOHO: 

ZA KOLIK: 430 225,50 K č
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SES FUN 4 KIDS – Robinsonova balónková pošta

KDO: QAM, SES, Sebe-Spolu

CO: Bohatý program na „tropických ostrovech“ zahrnující 
nejrůznější hry a sout ěže o ceny, kreativní dílnu a 
finálové poušt ění balónk ů. Děti totiž měly za úkol 
nakreslit obrázek, který byl následně umístěný do 
speciálního obalu a připevněný pod balónky napuštěné  
heliem. Pro toho, jehož balónek se dostal  nejdál,  i  pro  
nálezce pouzdra byla připravena odměna.

ROLE SES: Zajištění dětského programu – Balónkové pošty a dalších aktivit

KDY a KDE:  25.5.2010 ve Fakultní nemocnici v Ostravě, Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady v Praze a Masarykově nemocnici Ústí nad Labem.

PRO KOHO:  pro stovky dětí, nastávajících maminky i jejich doprovodů

ZA KOLIK: 20 000,- Kč
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NAKRESLI MI PRÁVO

KDO: Generální ředitelství Evropské komise pro Spravedlnost, svobod u a 
bezpečnost , ProPager

CO:  Celoevropská výtvarná sout ěž pro týmy žák ů
od 10 do 18 let inspirovaná 20. výročím přijetí 
Úmluvy o právech dítěte

ROLE SES: koordinátor akce v České republice

KDY a KDE: soutěž byla vyhlášena už v roce 2009 u
příležitosti 20. výroče schválení Práva dítěte OSN. Hlavní část se odehrávala v lednu až
dubnu, kdy proběhla masívní kampaň na 6000 školách celé České republiky, Vyhlášení
českých výherců proběhlo 6.4.2010.

PRO KOHO: více než 2000 sout ěžících , z toho se do Evropského domu do Prahy dostalo 25
finalistů (6 soutěžních týmů a jejich pedagogové). Vítězné týmy z Opavy a Plzně 
navštívili evropskou metropoli Brusel.

ZA KOLIK: 219 012 K č
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EVROPA PROTI CHUDOBĚ

KDO: Zastoupení Evropské komise v České republice

CO: Celorepubliková  výtvarná  sout ěž  pro  
děti z dětských domov ů u příležitosti 
Evropského roku proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení

ROLE SES: Koordinace soutěže i vyhodnocení, 
zajištění a realizace programu pro výherce

PRO KOHO: pro děti z dětských domovů a dětských 
domovů se školou v ČR

KDY a KDE:  Soutěž probíhala od 1.3.2011 do 20.4.2011. Program pro výherce se uskutečnil v
Praze dne 9. - 10.5.2010, finalisté v Praze bydleli a zúčatnili se oslav Dne 
Evropy. V Evropském domě pak vytvořili společný plakát a napsali dopis 
evropskému prezidentovi.

ZA KOLIK:  115 000 Kč
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OUT OF HOME

KDO: Mimo domov o.s. , SES, Sebe-Spolu

CO: hudebn ě sportovní festival pro d ěti z 
dětských domov ů – tématicky zaměřeno na 
trávení volného času: 

ROLE SES: tvorba a organizace zážitkově-vzdělávacího 
programu pro účastníky festivalu OOH -Kam 
chodím- jak trávit volný čas: hra s názvem 
Enjoy Free Time (EFT)

PRO KOHO: pro 250 dětí z dětských domovů

KDY a KDE: 15.5.2009 Praha

ZA KOLIK: 16 000,-
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Projekt: „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdro j posilování
sociální koheze a p řekonávání negativních dopad ů sociální
diferenciace v ČR“

KDO: Socilogický ústav Akademie v ěd ČR,  v.v.i., Centrum sociálních a 
ekonomických strategií p ři FSV UK

CO: Téma projektu se vztahuje k nalézání, 
vypracování a navržení implementací 
nových postupů směřujících k minimalizaci
negativních důsledků nadměrné sociální 
diferenciace a marginalizace.
Základním cílem řešení projektu je 
rozkrýt nové procesy sociální 
diferenciace a jejich vazbu na struktury 
hodnot, v ěr a norem v české spole čnosti  a na základě výzkumem zjištěných 
poznatků navrhnout manuály uplatnitelné p ři posilování sociální koheze v 
ČR

ROLE SES: Organizace odborných workshop ů pro ředitele škol,
učitele, výchovné poradce a pracovníky volnočasových
center. Cílem workshopů bylo získat východiska pro
tvorbu příručky pro školy s tématikou volnočasových
aktivit.

Na základě workshopů byla vydána příručka byla  pod
názvem: 3D – devatero dobrých doporu čení
(volno časové aktivity žák ů – čím může přispět škola?)

ZA KOLIK: 18 124 K č
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SEShop.cz 

KDO: SES, Sebe-Spolu



SES, Sebe-Spolu
www.sebespolu.net
Praha 6, Na Kuthence 11/826
IČO: 26629691
tel.739 073178
ses@sebespolu.ne   t                           SEBE POZNÁME JEN SPOLU 

Správa sdružení

Na výroční schůzi SES se sešli téměř všichni členové sdružení. Kromě zprávy o činnosti, o
které byli členové informováni průběžně během roku, byli ve svých funkcích předsedy a
místopředsedů sdružení potvrzeni Ondřej Bárta, Evžen Nový a Kačka Bílková. Byly
představeny upravené a rozšířené Stanovy sdružení vycházející z loňské výroční schůze
(rozšíření o evropské projekty) a členové  se seznámili se zaměstnankyní sdružení, Lucií
Šimkovou.  Řízení SES se  věnuje ředitel, kterým je předseda o.s. Ondřej Bárta.

Sdružení v r. 2010 realizovalo řadu projektů, které umožnily zároveň uspořádat i nevýdělečné
a dobročinné akce, včetně finanční podpory nekomrčním projektů (např. Vyfoť svou drogu).

V roce 2010 SES nechal vytvořit propagační trika za účelem dalších příjmů pro financování
dobročinných a nevýdělečných akcí.

Ondřej Bárta
předseda o.s.
ředitel 

Lucie Šimková
kancelář
projektový manažer

Hospoda ření

SES účtuje profesionální účetní s pevnou měsíční taxou. Paní Milena Petrtýlová vede přehled
nákladů a výnosů i v podvojném účetnictví, především v samostatných zakázkách, které
odpovídají dílčím aktivitám sdružení, aktivity SES jsou tak zcela transparentní.

účetní SES: Milena Petrtýlová, petrtylovam@volny.cz , tel. 604288424
 
Celkové náklady sdružení v roce 2010: _____________ 1 757 579 Kč
Celkové výnosy sdružení v roce 2010:  _____________ 1 854 824 Kč
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Fotop říloha:

PROJEKT ROZVOJ

LADRONKA FEST

KAMPAŇ: CESTUJÍCÍ, VYUŽIJTE SVÝCH PRÁV!
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SUN -C: 

EURODEBATY:

SES PREV KNOW HOW:

   www.sebespolu.net                                                        25



SES, Sebe-Spolu
www.sebespolu.net
Praha 6, Na Kuthence 11/826
IČO: 26629691
tel.739 073178
ses@sebespolu.ne   t                           SEBE POZNÁME JEN SPOLU 

SES CLASS:

VYFOŤ SVOJÍ DROGU:

   www.sebespolu.net                                                        26



SES, Sebe-Spolu
www.sebespolu.net
Praha 6, Na Kuthence 11/826
IČO: 26629691
tel.739 073178
ses@sebespolu.ne   t                           SEBE POZNÁME JEN SPOLU 

ŽIVOT NANEČISTO:

SES TEACHER DD:
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SES FUN 4 KIDS:

NAKRESLI MI PRÁVO:

EVROPA PROTI CHUDOBĚ:

   www.sebespolu.net                                                        28



SES, Sebe-Spolu
www.sebespolu.net
Praha 6, Na Kuthence 11/826
IČO: 26629691
tel.739 073178
ses@sebespolu.ne   t                           SEBE POZNÁME JEN SPOLU 

OUT OF HOME:

Děkujeme všem našim partnerům, sponzorům a spolupracovníkům, ale i našim
klientům, kteří se zúčastnili našich aktivit, programů a projektů v roce 2010.

K našemu úspěchu v roce 2010 přispěli:

NadaceTerezy Maxové dětem
Informační kancelář Evropského parlamentu České republiky
Rozmarýna o.p.s.
ProPager (Paris- Brussells-Warsava)
Zastoupení Evropské komise v ČR
Úřad městské části Prahy 6
Tilia o.s., Múzy dětem, o.s., Mimo domov .s.,Zkus, o.s. a jiné.

Děkujeme dětským domovům Domino Plzeň, Pyšely, Nové Strašecí, Unhošť , Kašperské Hory, Liptál, Karlovy
Vary a Ostrov, dále Azylovému domu svaté Ludmily, Mokrovraty u Dobříše.
Děkujeme školám Prahy 6, ZŠ Hanspaulka, ZŠ Nám.Svobody, ZŠ Petřiny -Sever a všem školám a organizacím
zapojeným do Evropské akce o drogách.

V Praze dne 3.6.2011                          Ondřej Bárta
předseda SES,SEbe - Spolu 
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