Výroční zpráva Beznot z.s. za akademický rok 2014/2015
Cíl Beznot z.s.:
Cílem a hlavní činností BezNot z. s. je zajištění hudebního vzdělávání dětí a seniorů a jejich
sociální inkluze především skrze posilování mezigeneračních vztahů a integraci dětí z dětských
domovů a pěstounských rodin do kolektivů dětí z rodin. Spolek chce také přispět k utváření
podnětného prostředí pro komplexní rozvoj dětí a k cílenému budování vzájemného respektu,
tolerance a přátelské atmosféry, ve které se cítí komfortně příslušníci všech cílových skupin. Ačkoli
sbor Beznot existuje již čtvrtým rokem, Beznot z.s. byl založen až loni, tedy v červenci 2014 s
ideou navázání na činnost dříve podporovanou o.s. Vhled – centrum Sámovka.
Činnost v uplynulém akademickém roce 2014/2015:
V uplynulém roce se spolek zaměřil především na práci s dětmi. Beznot z.s. nabídl své kurzy
celkem 65 dětem, z toho 10 dětí z dětských domovů Lety a Radost. Některým dětem byl
poskytován kurz zdarma, vzhledem k jejich sociální situaci (např. pěstounské rodiny, děti z
dětských domovů,...) viz účetní rozvaha.
Beznot z.s. nabídnul dětem výuku v celkovém rozsahu 136 hodin rozdělenou do čtyř oddělených
kurzů dle věku žáků.
Spolek Beznot uspořádal pro žáky sboru Beznot dvě vystoupení. Vánoční koncert proběhl 14.
prosince 2014 v Malostranské Besedě a závěrečný koncert se konal 24. května 2015 na pražské
Náplavce, konkrétně na Avoid Floating Gallery. Závěrečný koncert byl doprovázen profesionální
rockovou kapelou.
Spolek Beznot uspořádal pro nejstarší děti sboru dramaterapeutický workshop pod vedením dipl.um
Jana Bárty.
Výukou sborového zpěvu Beznot z.s. integruje děti ze znevýhodněného sociálního prostředí do
prostředí běžných rodin. Děti z dětských domovů a pěstounských rodin jsou promíchány s dětmi z
normálních rodin, a to během pravidelných zkoušek sboru a koncerů. Sbližujeme tedy dvě oddělené
skupiny. Vedle společné zkušenosti hudebního vzdělávání a zpívání koncertů s rockovou kapelou
zažijí děti z domovů a pěstounských rodin pozornost a ocenění ostatních. Děti z běžných rodin zase
mají možnost pochopit situaci dětí z domovů. Získají pozitivní zkušenost a přátelství. Zabraňujeme
stigmatizaci sociálně znevýhodněných a podporujeme uvědomění si hodnoty rodiny.
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