Výroční zpráva 2021

Úvodní slovo
Otevřeli jste výroční zprávu Beztíže, specializovaného oddělení Domu dětí
a mládeže Praha 3 - Ulita. Pár stránek, čísel, výběr několika příběhů či stručný popis
činnosti, kterou Beztíže během roku zrealizovala. Za těmito větami, čísly nebo
obrázky se ale skrývá mnohem víc. Tisíce příběhů lidí, kterým pracovníci Beztíže
podali pomocnou ruku, nebo díky kterým tu pomocnou ruku nepotřebovali. Práce
Beztíže představuje nejen práci v klubech či ulicích s těmi, nad kterými většina
již zlomila hůl, ale i preventivní programy nebo v poslední době tolik žádané
doučování a pomoc během pandemie. Troufám si tvrdit, že rok 2021, jako další
z těch covidových, prověřil a potvrdil kvalitu a potřebnost našich sociálních služeb,
a jsem ráda, že Ulita jako taková pracuje s mládeží na různých úrovních a reaguje
na aktuální situaci a potřeby.
Děkuji všem pracovníkům Beztíže i těm, kteří se na této práci podílejí nebo ji jakkoliv
podporují.

KATEŘINA JAROŠOVÁ
je ředitelkou Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK.
Zkušenosti má nejen z volnočasového vzdělávání, ale také jako učitelka na základní škole
nebo lektorka a mentorka dalšího vzdělávání pedagogů.

Rok 2021 přinesl řadu změn a výzev celé společnosti, o to víc pak mladým lidem.
Přes 1,7 milionu žáků a studentů nemohlo od začátku pandemie nekonečných
282 dnů do svých tříd a kroužků. Mnohým z nich se život obrátil naruby nebo se
prakticky rozpadl. Odborné služby, včetně psychologické a psychiatrické podpory,
zažily nebývalý přetlak. Na tyto výzvy jsme pružně reagovali nabídkou bezpečného
prostoru a atraktivního podpůrného programu. V Beztíži jsme sociální služby
i většinu preventivních aktivit poskytovali celý rok, čímž jsme toto náročné období
pomohli překonat stovkám mladých lidí. Ti, se kterými jsme nepracovali přímo, se
připojovali k našim živým vysíláním a obraceli se na nás online. Podařilo se nám
také navázat řadu nových spojení s dalšími dobrovolníky, organizacemi, institucemi,
odborníky a několika školami. Jak se našemu týmu v práci dařilo a k čemu to bylo,
se můžete dozvědět na následujících stranách.
Děkuji všem, kteří nás v roce 2021 podpořili nebo nám drželi pěsti!

TOMÁŠ KLUMPAR
je vedoucím Beztíže. Vystudoval FHS UK, absolvoval výcvik v kontaktní práci České asociace
streetwork. Věnuje se také mládeži v ústavní výchově, má zkušenosti s programy primární
prevence, absolvoval stáže v několika evropských státech a díky Fulbrightovu stipendiu
pracoval s rizikovou mládeží v USA.
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NABÍZÍME

Kdo jsme
Jsme Beztíže, specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.
Provozujeme dva nízkoprahové kluby, tři terénní programy a nabízíme množství
preventivních aktivit pro mladé lidi, kteří jsou potenciálně ohroženi rizikovými
jevy. Před jejich problémy nezavíráme oči – naopak, pokoušíme se jim nabízet cestu
k řešení. Věříme, že čím méně problémů mají jednotlivci, tím méně jich má celá
společnost. Kromě sociálních služeb poskytujeme další preventivní programy, které
mladé lidi informují, rozvíjejí jejich potenciál a pomáhají jim hledat zdravou identitu.

doprovody na úřady a do
návazných organizací, poradenství,
informace
motivační a podpůrné rozhovory
doučování
sportovní, výtvarné, hudební a jiné
workshopy

inspiraci, jak trávit volný čas
smysluplně
prostředí k rozvoji vlastních talentů
a dovedností
podporu v úspěšném zapojení
do společnosti

Hodnoty organizace
NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY:

TERÉNNÍ PROGRAMY:

PREVENTIVNÍ AKTIVITY:

ODVAHA JÍT S DOBOU

Klub Beztíže na Žižkově Streetwork Beztíže – Praha 2 zábavně-motivační akce,
Klub Beztíže2 v Nuslích Streetwork Beztíže – Žižkov
výjezdové akce, workshopy,
Streetwork Beztíže – Praha 10 preventivní programy pro
školy, živá vysílání atd.

Reagujeme na výzvy dnešní doby a témata mladých lidí, pro které chceme být
atraktivní. Jsme kreativní, máme chuť se posouvat. Nebojíme se upozorňovat
na aktuální problémy v lokalitách, kde působíme, a otevírat diskuzi o možných
změnách.

V roce 2015 jsme založili neziskovou organizaci Beztíže, z. ú., která
rozšiřuje činnost oddělení Beztíže a DDM Ulita. V roce 2021 jsme i přes stále
trvající pandemickou krizi realizovali celou řadu volnočasových aktivit
zaměřených na prevenci kriminality. Pořádali jsme sportovní, hudební
i výtvarné workshopy, výjezdové akce, výlety a také velké zábavně-motivační
akce. Podrobněji se o nich dozvíte dále či na webové stránce beztize.cz.

PROFESIONALITA

NAŠÍM CÍLEM JE …
zlepšit sociální dovednosti mladých lidí, pomoci jim překonat obtížné životní
situace, naučit je lépe zvládat každodenní život a orientovat se ve svém sociálním
okolí. Snažíme se tak redukovat sociální hendikepy a snižovat rizika vyplývající
z jejich životního stylu. Děti a mládež také vedeme k aktivnímu přístupu k životu,
k samostatnému a odpovědnému jednání, rozvíjíme jejich talenty a podporujeme
je v osobních cílech.
Udržujeme stabilní služby, které se nebojí nových aktivit a reflektují aktuální
potřeby mládeže i místní komunity na základě 21leté činnosti, znalosti specifického
prostředí Prahy 2, Prahy 3 a Prahy 10, vzájemného respektu a důvěry v programy
Beztíže. Ohroženou mládež podporujeme v zapojení do společnosti, odstraňujeme
sociální bariéry a zaměřujeme se na rozvoj místní komunity.

Máme jasně definované cíle, hranice, strukturu, pracovní procesy a kompetence
pracovníků. Pracujeme podle vlastní metodiky, kterou průběžně upravujeme
vzhledem k legislativním změnám a potřebám cílové skupiny i organizace.
Považujeme za důležitou rozmanitost našeho týmu a ceníme si kvalit jednotlivých
pracovníků. Neustále se učíme a naše zkušenosti sdílíme v rámci oboru práce
s mládeží.

PARTNERSTVÍ
Zakládáme si na vzájemné důvěře, podpoře a schopnosti otevřeně diskutovat.
Klademe důraz na týmovou práci a společné řešení problémů. Respektujeme
individualitu jedince, neodsuzujeme, nasloucháme.

PRINCIPY NAŠICH SLUŽEB
Vytváříme zázemí pro bezpečnou zábavu, odpočinek i osobní rozvoj. Naše preventivní
práce je založena zejména na důvěře mladých lidí k odborným pracovníkům a na
dlouhodobé kontinuální činnosti ve prospěch ohrožené mládeže.
Služby nabízíme a poskytujeme dle principů nízkoprahovosti, tzn. ve snaze
minimalizovat časové, prostorové, psychologické, sociální a finanční bariéry, aby
byla umožněna maximální dostupnost ve využívání programů. Ponecháváme pouze
„nízký práh“ v podobě základních pravidel. S každým zájemcem uzavíráme smlouvu
o poskytování služby a srozumitelně mu sdělíme, co všechno spolupráce zahrnuje.
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Osobnosti o Beztíži
I would admit that within the study
visit I had a strong feeling that
people that are involved into these
services are doing it with full heart
and passion. We have brought back
several ideas and methods that
we’ve learned in Beztíže and other
organizations in Prague.
Aleksei Jefimov,
koordinátor MONO Tallinn (streetwork
s mládeží), Estonsko

Minulý rok jsem o Beztíži natáčela
reportáž, v rámci níž jsem se setkala
jak s vedoucím Tomášem Klumparem,
tak s jednotlivými pracovníky. Snažila
jsem se zachytit atmosféru na akci
před kostelem na Vršovickém náměstí,
každodennost terénních pracovníků,
ale hlavně nadšení mladých lidí, kteří
se snaží svou prací pomáhat druhým.
Příjemně mě překvapily nejen vztahy,
které v rámci kolektivu fungují, ale
i vazby, které si terénní pracovníci
postupně budují s mladými lidmi
v jejich přirozeném prostředí – na
dětském hřišti, v obchodním centru
i na ulici. Setkání s Beztíží pro mě
bylo inspirací nejen v tom, jak má
vypadat sociální služba v 21. století,
ale i jak budovat vztahy v pracovních
kolektivech.
Eva Svobodová,
redaktorka Radia Wave

Cílovou skupinou Beztíže jsou děti
a mládež ve věku 6–26 let z Prahy 2,
3, 10 a okolí, kteří splňují alespoň jedno
z následujících kritérií:
S pracovníky Beztíže mám tu čest
spolupracovat mnoho let. Tým
jsem zažil na několika metodických
setkáních, která se vyznačovala
otevřeností v přemýšlení nad změnami
a hledáním inovativních smysluplných
cest při poskytování služeb. Velmi
oceňuji otevřenou mysl při spolupráci
sociální a školské oblasti, jejichž
spojení je z mého pohledu zásadní
při pomoci dětem a mladým lidem.
Pracovníci dokážou svou flexibilitou
reagovat na rychle se měnící trendy
ve společnosti, a mohou tak být pro
své klienty oporou v situacích, kdy
je to potřeba. Přeji mnoho úspěchů
a otevřenou mysl i do dalších let při
práci s dětmi a mladými lidmi.
Jiří Horák, metodik, auditor ČAS,
projekt Inovace ve vzdělávání

S pracovníky týmu Beztíže jsem
měl možnost spolupracovat během
roku 2021 na metodice evaluace.
Z mé dosavadní praxe je to jeden
z mála týmů, který jde do koncepční
a metodické práce s velkým elánem,
a to i přes občasný nedostatek
energie, času a zdraví. A hlavně
u toho dokážou udržet srandu
a vyslechnout i konstruktivní kritiku,
prostě bez tíže. Bylo mi potěšením
s nimi spolupracovat. A těším se dál.
Tomáš Ergens, konzultant, lektor
a auditor v sociálních službách
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S kým pracujeme
nevědí si s něčím rady
jsou ohroženy sociálně
nežádoucími jevy
(např. nestabilním rodinným
zázemím)
nacházejí se v nepříznivé sociální
situaci (např. jsou obětí šikany či
násilných vztahů, což se projevuje na
jejich psychickém zdraví)
jsou v konfliktu se sociálním
okolím či společenskými normami
(např. kázeňské přestupky)
volný čas tráví rizikově (konzumací
návykových látek, nebezpečnými
sporty, bitkami atd.)
chtějí trávit volný čas smysluplně
a podpořit v osobním rozvoji
Konkrétně se jedná o děti a mladistvé,
kteří tráví volný čas zejména mimo
domov – v ulicích, parcích, v obchodních
centrech, pohybují se v rizikovém
prostředí, nemají motivaci nebo
prostředky k navštěvování zájmových
kroužků a nuda je vede k nebezpečným
způsobům zábavy. Mladí lidé, se
kterými pracujeme, řeší například špatný
prospěch ve škole, problémy v rodině či
komplikované vztahy se svým okolím.
Často experimentují s návykovými
látkami nebo mají zkušenost s drobnou
kriminalitou. Jsou to ale také ti, kterým
se nedostává příležitostí k rozvíjení
vlastního potenciálu a uskutečnění
svých snů a cílů.

SLOVNÍČEK ULICE
ara – odejdi
beko – parkourové označení pro
salto vzad
bráška – blízký kamarád
buchna – injekční stříkačka
cringe – podivný člověk
crush – ten, do koho jsem
platonicky zamilovaný/á
čaje – holka, kámo (v oslovení)
degeš – špinavý (člověk)
dělat love – vydělávat, získávat
peníze různými způsoby
facha – práce
fela – kamarád
flexit – vytahovat se
hejtit – kritizovat
hypebeast – osoba, která nosí
trendy a značkové oblečení, boty
a doplňky
chábr – dobrý kamarád, „kámoš, na
kterého nedám dopustit“
kalo – heroin
konina – poskok, sluha
koště – jemná nadávka
moták – opilec
naker – ne, nedělej to
parno – pervitin
pijala – cigareta
servusky – přátelský pozdrav
skap – chcípnout, zdechnout
skéro – marihuana s vysokým
obsahem THC
slož – peníze složené od více lidí
např. na lahev alkoholu
sprinter – ten, kdo utíká z bitky
šašek – univerzální slovo pro
výsměch
špek – marihuanový joint
trubka – nešika, jemná nadávka
vypnout někoho – dát mu tak silně
pěstí, že upadne do bezvědomí

Příběhy

BRÁCHOVÉ Z UBYTOVNY (11 a 10),
STREETWORK BEZTÍŽE – PRAHA 10

MAGDA (13), KLUB BEZTÍŽE

2

Magda bydlí se svou matkou,
která na ni nemá mnoho času. Do
klubu na Žižkově začala chodit
téměř před třemi lety, když jí bylo
11 let. Za dobu, co se s ní známe,
jsme řešili pestrou paletu témat,
od prvních romantických vztahů,
neshod s kamarády a matkou přes
problematiku návykových látek až
po obtíže se školou. Poskytovali
jsme jí prostor pro sdílení věcí, které
ve svém životě zažívá, a předávali
informace, o které stála a jež neměla
kde získat. Letos v létě se nám
Magda svěřila, že ji na konci prázdnin
čeká reparát z angličtiny. Nabídli
jsme jí v klubu pravidelné doučování
dvakrát týdně, které probíhalo
celé léto. Díky podpoře pracovníků
Magda nakonec reparátem úspěšně
prošla a postoupila do osmé třídy.
Krom Magdy jsme v minulém
roce doučováním pomohli celkem
35 dětem.

S Markem a jeho bratrem Ondrou se
setkáváme již řadu let. Často s námi
sdíleli, jaký je život na ubytovně.
Vyprávěli nám o hádkách a hluku,
kvůli kterým nemohli v noci spát,
sdílené koupelně na patře, štěnicích
a stříkačkách povalujících se na
záchodech. I tak byli kluci zklamaní,
když zjistili, že se bude ubytovna
rušit a oni se musí přestěhovat.
Na prostředí si zvykli a nevnímali
je jako nevhodné. V tomto období
jsme nabídli podporu celé rodině
a pomohli jsme jim zprostředkovat
kontakt s úřady a jinými institucemi.
Rodina nakonec získala městský byt.
Podporovali jsme je v celém procesu
i v samotný den stěhování. Dnes nám
kluci vypráví, že jsou v novém bytě
spokojení, mají konečně samostatný
pokoj a nejvíce si pochvalují vlastní
koupelnu. Marek s Ondrou tak získali
stabilní zázemí, které jim umožní
se více věnovat vlastnímu rozvoji
a vzdělávání.

JIRKA (15)
KLUB BEZTÍŽE2
JONÁŠ (18),
STREETWORK BEZTÍŽE – PRAHA 3
Když jsme Jonáše před dvěma lety
poprvé potkali, byl ve velmi špatném
psychickém stavu. Řešil svou sexuální
orientaci a také se nedávno dozvěděl,
že je adoptovaný. Kvůli nepříjemné
domácí atmosféře raději trávil čas
venku. Dostal se nicméně do skupiny,
která ho přivedla k experimentům
s pervitinem, a z nárazového užívání
postupně vzešla silná závislost.
Jonáš si uvědomil vážnost situace,
rozhodl se ji řešit a obrátil se na nás.
Doprovodili jsme ho do Sananimu,
služby pracující s drogově závislými,
a podporovali ho v řešení své
závislosti. Díky pravidelnému
docházení do Sananimu se jeho
situace zlepšila. Když začal užívat
znovu, opět jsme ho podporovali
a doprovázeli do návazných služeb.
Momentálně má Jonáš závislost
pod kontrolou, soustředí se na školu
a také na svůj sen – otevřít si jednou
vlastní bar.

Jirka žije se svou matkou a jejím
partnerem, ten je na vozíku a kvůli
péči o něj nemá matka na syna
moc času. Jirka s jejím partnerem
nevychází a často mezi nimi dochází
ke konfliktům. Ze strany širší rodiny
zažil i fyzické násilí. Na klubu s námi
téma rodinných vztahů a nepohody
doma dlouhodobě řeší a má v nás
oporu. S Jirkou jsme společně hledali
možná řešení a vzhledem k jeho
narůstajícím psychickým obtížím,
které vedly až k sebevražedným
myšlenkám, jsme mu nabídli
zprostředkování psychoterapeutické
pomoci. Oporou jsme Jirkovi byli
i během pandemie, kdy se velká část
naší komunikace přesunula do online
prostoru. Jirka ví, že se na nás může
kdykoliv obrátit a my ho vyslechneme.
Zároveň zná způsoby, jak své obtíže
řešit, a ví na koho se obrátit i mimo
otevírací dobu klubu.

MARKÉTA (14), STREETWORK PRAHA 2
Markéta byla v posledních letech v péči prarodičů. Před nedávnem se nicméně
vrátila ke své matce a žila ve společné domácnosti ještě s matčiným přítelem.
Z návratu ale nebyla šťastná. Po čase se nám za podpory její nejbližší kamarádky
svěřila, že zažívá z jeho strany sexuální obtěžování. Ač se v minulosti dokázala
svěřit i členům rodiny, nikdo se neodhodlal situaci řešit. Jelikož se jednalo
o podezření na závažný trestný čin, rozhodli jsme se po důkladné diskusi událost
společně nahlásit na policii. Markéta je nyní v péči orgánu sociálně-právní ochrany
dětí (OSPOD) a od dotyčného v bezpečí. Situace je pro ni velmi náročná, chybí jí
kontakt s rodinou a musí se vyrovnat s velkou životní změnou. Svým rozhodnutím
ale dokázala uzavřít období narušující její důvěru v druhé lidi a vytvářející hluboké
duševní trauma. Celou touto zkušeností pro ni jistým způsobem skončilo dětství
a Markéta bude potřebovat další podporu, aby se mohla se vším vyrovnat a začít
lepší život.
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Naše činnost 2021
DRUHÝ ROK S PANDEMIÍ
Minulý rok služby Beztíže, stejně jako celou společnost, znovu výrazně ovlivnila
celosvětová pandemie covidu-19. Po zkušenostech z předcházejícího roku plného
nestandardních situací, nejistoty a neustále se měnících opatření jsme do roku 2021
vstupovali připraveni pružně reagovat na aktuální situaci a udržet tak naše služby
bezpečně v chodu. To se nám povedlo. Všechny naše služby fungovaly po celý rok,
ač někdy v omezeném provozu a za neustálého dodržování striktních hygienických
opatření.
Otázkám pandemie a ochrany zdraví jsme se intenzivně věnovali i s mladými
lidmi. Vyvraceli jsme fake news, předávali ověřené informace o koronaviru,
aktuálních vládních opatřeních a motivovali k jejich dodržování. Mimo to
jsme rozdávali roušky a respirátory, a to nejen mladistvým, ale všem ohroženým
skupinám, včetně lidí bez domova či obyvatel ubytoven.
DOPADY IZOLACE NA MLADISTVÉ
Dlouhodobá izolace a omezení většiny aktivit se u mnoha mladých lidí projevily
narůstajícími pocity frustrace, depresemi a úzkostmi, které u mnoha z nich vedly
ke zvýšené konzumaci návykových látek, poruchám příjmu potravy a dalším
rizikovým jevům. Po celý rok jsme mladým lidem poskytovali prostor pro sdílení
těchto pocitů, řešili jsme s nimi způsoby, jak lze svou frustraci mírnit, a nabízeli
alternativy smysluplného a atraktivního trávení volného času. Věnovali jsme se
otázkám identity, duševní pohody a zdraví i tomu, jak pracovat se svými emocemi.
Zprostředkovávali jsme také kontakt s odborníky a návaznými organizacemi.
Jubilejní 20. narozeniny Beztíže jsme oslavili pouze v online prostoru, avšak
rovnou s několika sty diváků. Uspořádali jsme stream s naším dlouhodobým
podporovatelem – zpěvákem Janem Bendigem. Zbytek našich obvyklých akcí jsme
díky zlepšení pandemické situace mohli uspořádat v plném rozsahu a nabídnout tak
mladým lidem rozmanitou škálu aktivit. Připravili jsme řadu preventivních výletů,
přednášek a workshopů pro mladistvé a několik velkých akcí otevřených i široké
veřejnosti. Povedlo se nám také realizovat dva vícedenní výjezdy mimo Prahu.
PODZIMNÍ NÁRAZ
Na podzim jsme v reakci na zhoršující se pandemii znovu zavedli přísnější opatření
v našich službách a opět apelovali na mladé lidi, aby dodržovali aktuální vládní
nařízení. Věnovali jsme se otázce očkování, která se stala aktuální i pro nižší
věkové skupiny. Vyvraceli jsme především hoaxy spojené s očkováním kolující na
sociálních sítích.
PODPORA PŘI STUDIU A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
Pandemie nadále zasahovala do vzdělávání. Polovinu roku byly děti a mládež opět
odstřiženy od živé výuky. Podle výzkumů PAQ RESEARCH 41 % žáků při distanční
výuce pociťovalo menší motivaci se toho naučit více a tento poměr byl ještě větší
u žáků s horšími studijními výsledky.1 Čtvrtina žáků uvedla, že pociťuje duševní
nepohodu spojenou s nezvládáním látky probírané během distanční výuky.
Mnoho žáků doma ale také nemělo vyhovující podmínky a vybavení k distanční
výuce.
1

Zdroj: První report ze studie PAQ Research a Kalibro Projekt s.r.o. Dopady pandemie COVID-19 na žáky, červen 2021
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V našich klubech jsme proto poskytovali prostor pro distanční výuku a několika
jedincům jsme domů zapůjčili notebooky. Po celý rok jsme motivovali mladé lidi
k aktivnímu přístupu a zájmu o školu navzdory nepříznivým podmínkám. Napříč
našimi službami jsme také řešili téma přijímacích zkoušek a výběru vhodné střední
školy. Dlouhodobě se setkáváme s fenoménem tzv. vícerychlostního základního
vzdělání, mezi jednotlivými ZŠ existují velké rozdíly v probírané látce a kvalitě výuky.
Mladí lidé, s nimiž pracujeme, se tak často nacházejí v nerovné pozici vůči svým
vrstevníkům právě při přijímacích zkouškách na střední školy. Učivo, jež stihli
během studia podrobně probrat, neodpovídá úrovni „lepších“ ZŠ a tyto rozdíly se
spolu s distanční výukou ještě prohloubily. V našich službách jsme tak mimo jiné
pomáhali i s přípravou na přijímací zkoušky. Zároveň jsme nadále iniciovali změny,
které si tyto školy zaslouží.
Koordinujeme také projekt doučování dětí a mládeže nejen z nepříznivého
socioekonomického prostředí, do nějž bylo v roce 2021 zapojeno přes
22 dobrovolníků. V rámci služeb a projektu jsme 35 mladým lidem poskytli přes
700 hodin doučování.
V roce 2021 jsme se zaměřili na navazování užší spolupráce sociálních služeb, škol
a dalších institucí pracujících s mládeží. Na školách v lokalitách, kde působíme,
jsme prezentovali naše služby. Některým školám jsme připravovali preventivní
programy, jedné dokonce adaptační kurzy pro nově vzniklé třídy. Uspořádali
jsme také parkourový workshop pro mládež z Diagnostického ústavu na Praze
2. Cílem spolupráce je rozšířit povědomí o našich službách mezi veškerou mládež
a nabídnout podporu všem potřebným – i těm, se kterými se mimo prostředí škol
nepotkáme. Preventivní sociální služby a školy pracují mnohdy s těmi samými dětmi
a mladistvými, jen v jiném kontextu. Jejich spolupráce umožňuje komplexnější
řešení obtíží jednotlivých žáků i celého kolektivu.

ROZVOJ ORGANIZACE
Kontinuálně se věnujeme rozvoji organizace. V rámci projektu České asociace
streetwork (ČAS) s názvem Společně a odborně v Praze jsme se zabývali inovací
našich pracovních procesů a způsobů evaluace naší práce. Projekt se skládá
z vícero částí. Jednou z nich je metodická podpora, kterou jsme převážně využili
k hlubšímu rozpracování metodiky našich služeb. Další částí je evaluace zaměřující
se na procesy a metody hodnocení kvality. V průběhu 14 setkání, z nichž část
proběhne až letos, se soustředíme na to, kdo jsou cílové skupiny našich služeb,
jak s nimi komunikujeme, jak od nich získáváme zpětnou vazbu a o jaké informace
mají zájem. Součástí projektu jsou i odborné stáže, v rámci nichž se naši pracovníci
a pracovnice podívali např. do Dětské psychiatrické léčebny FN Motol nebo centra
Anabell zaměřujícího se na pomoc a podporu osob s poruchami příjmu potravy.
Ke konci roku jsme se také začali připravovat na rozvojový audit ČAS, který je
příležitostí k dalšímu zkvalitnění našich služeb. V prosinci jím na 97 % prošel Klub
Beztíže2 na Praze 2, zbylé služby čeká v prvních měsících roku 2022.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V minulém roce se nám také dařilo pokračovat v mezinárodní spolupráci. Pod
záštitou ČAS jsme se již třetím rokem podíleli na mezinárodním projektu Magic
Wand, jehož cílem je vytvořit katalog edukativních, preventivních a rozvojových
aktivit a dalších podkladů pro terénní práci s mládeží. V rámci zahraničních stáží
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od ČAS se také tři z našich kolegů vypravili za dobrou praxí do Finska a Estonska,
z nichž první byla zaměřena na terénní práci (streetwork) na školách. Na oplátku
jsme v Praze v našich službách uvítali kolegy ze Slovinska a Estonska. Díky stážím
získáváme nadhled a inspiraci pro další rozvoj našich programů.

a dostane se jim adekvátní podpory. Mladistvému, který nemohl kvůli fyzickému
hendikepu nalézt práci, jsme díky síti návazných služeb zprostředkovali kontakt
s organizací Fosa, o. p. s. zaměřující se na vyhledávání zaměstnání pro osoby se
sníženou schopností uplatnit se na běžném trhu práce. Spolupráce s organizací
zvýšila jeho šance na pracovní uplatnění v dospělém životě a naplnění svých snů
a přání. I v dalších případech z praxe se ukazuje, že provázanost služeb a společná
práce na konkrétních případech jsou účinné, v rozšiřování a prohlubování
spolupráce chceme proto i nadále pokračovat.

Klub Beztíže

OTEVÍRACÍ DOBA:
po, út, čt, pá 14–19 h

Klub Beztíže
ě
iční
Hran
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TÝM:
Klára Grombířová, Jan Holeček
Anna Mírková
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Pro řešení sociálních problémů mladých lidí je důležitá dobrá spolupráce mezi
sociálními službami. Pravidelná výměna informací mezi odbornicemi a odborníky
vede k většímu rozhledu a zároveň napomáhá rychlému a efektivnímu řešení.
Kooperace pomáhá také v situacích, na které jednotlivé služby nestačí nebo
k jejichž řešení nemají kompetence. Potřební díky tomu nepropadnou sítem služeb

CÍLOVÁ SKUPINA:
11–21 let

žn
Strá

Ať už se jedná o doučování, pomoc s úkoly, tisk materiálů, nebo podporu při výběru
vhodné SŠ a zvládnutí přijímaček, je škola tématem, které je v naší práci neustále
přítomné. Mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí bez podpory svého okolí
střední vzdělání zpravidla nedokončí a často má potíže i se stupněm základním.
V pandemii jsme se zaměřovali na zvládání distančního studia, věnovali jsme
se komplikovanému přechodu na střední školy i reparátům. Za podstatnou
považujeme spolupráci se školami v okolí, díky které mají mladí lidé možnost
dozvědět se o naší službě a zároveň vzniká prostor pro multidisciplinární práci. Ta
umožňuje lépe mapovat situaci mladistvých a vytvářet prostředí, které je podporuje
v aktivním rozvoji a smysluplném trávení volného času. Pro školy jsme připravovali
také programy primární prevence. Ve třídách na ZŠ Jeseniova jsme podporovali
spolupráci a komunikaci, řešili přechod na střední školu a změnu prostředí s ním
spojenou.

NA BALKÁNĚ 2866/17a,
PRAHA 3 – ŽIŽKOV

mově

V Do

ova
Koněv

Strážní

STATISTIKY
187

otevíracích dní

218

uživatelů služby

1500

návštěv klubu

1007

hodin intervencí

57

navázaných prvokontaktů
(první návštěva v klubu)
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nátlak vedl u několika dívek k psychickým potížím, a dokonce i k sebepoškozování.
S návštěvníky klubu jsme diskutovali o právu na odmítnutí, podporovali jsme
schopnost říct ne a myslet na sebe a své potřeby. Uspořádali jsme také
workshop Když to nechce, tak to nechce ve spolupráci s organizací Konsent věnující
se sexuálnímu násilí. Obraně proti sexuálnímu obtěžování jsme se pak věnovali na
workshopu moderní sebeobrany.

Klub Beztíže2

V sexuálním životě mladých lidí vládnou často stereotypní představy, mnoho
děvčat se pravidelně setkává například s různými formami sexuálního nátlaku.
Jejich partneři žijí v domnění, že mohou mít sex, kdykoliv mají chuť. Dlouhodobý

Bo
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TÝM:
Jan Horyna, Alice Forgácsová, Iva
Petrová

in
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Nuselský most

Závažným tématem, se kterým jsme se v minulém roce setkávali, bylo násilí
v rodině. Děti se za tuto zkušenost zpravidla stydí a je pro ně těžké přijmout, že
milovaní rodiče takové jednání akceptují či se ho sami dopouštějí. Násilí není vždy
pouze fyzické. Jeden z chlapců se nám po dlouhé době svěřil, že je psychicky týrán ze
strany svého otčíma. Podporovali jsme ho, aby si o tom promluvil se svou matkou,
nabízeli jsme mu doprovod na terapii a společné oslovení OSPOD. Dotyčný díky
naší vytrvalé podpoře dokázal otčíma konfrontovat a celá situace vedla k tomu, že
s matkou otčíma opustili. Žijí nyní společně u babičky, chlapec je šťastný a konečně
se doma cítí v bezpečí. Problematice domácího násilí jsme se věnovali kontinuálně.
Spolupracovali jsme s organizací Locika pro oběti domácího násilí, která pro nás
připravila vzdělávání pracovníků, s mládeží jsme probírali, jak se v takové situaci
bránit a na koho se obrátit. Díky vybudované důvěře jsme často prvními, komu se
mladí lidé svěří. Ve spolupráci s návaznými organizacemi a ve vážných případech
také s OSPOD či policií hledáme nejlepší možné řešení vycházející z platné
legislativy a potřeb jedince.
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CÍLOVÁ SKUPINA:
11–18 let

2

Nuselský most

Klub Beztíže

JAROMÍROVA 63,
PRAHA 2 – NUSLE
OTEVÍRACÍ DOBA:
út, st, pá 14–19 h

STATISTIKY
145

otevíracích dní

138

uživatelů služby

1278

návštěv klubu

943

hodin intervencí

52

navázaných prvokontaktů
(první návštěva v klubu)

Jaromírova

63
Svatoplukova
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18
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Fenomén šikany se čím dál častěji objevuje nejen ve školách, ale také v online
prostředí. V takovém případě jsou oběti šikaně vystaveny téměř neustále a nemají
kam utéct. S dotyčnými jsme se věnovali možnostem, jak situaci řešit. Jedné z dívek
jsme pomáhali kontaktovat školního psychologa a vyzdvihovali důležitost svěřit se
někomu ze svého okolí. S šikanou se často váže také příslušnost k menšině. Mladí
Romové i děti z imigrantských rodin se pravidelně setkávají s odmítáním a projevy
xenofobie. Obklopeni stereotypy o vlastní odlišnosti se nemají s kým identifikovat
a ztrácejí se ve vztahu k okolnímu společenství. Diskutovali jsme o společenské
identitě, víře i předsudcích s nimi spojených. Navštívili jsme také Muzeum romské
kultury v Brně, které otevřelo téma romské historie, tradic a přijímání vlastních
kořenů.

Streetwork
Praha 2
DOBA POSKYTOVÁNÍ:
po, čt 14–19 h
(od listopadu do února 13–18 h)

Streetwork Beztíže – Praha 2
Kdo jsem? Jak mě vidí ostatní? A kým chci vlastně být? V dnešním světě nekonečných
možností a také nekonečné nejistoty se mladí lidé musejí vypořádat s řadou otázek,
které ovlivňují jejich budoucnost. Pro zdravé formování identity jsou důležité
zázemí a blízké vztahy, jedinec zažívá pocit bezpečí, buduje své sebevědomí
a objevuje různé životní cesty. Dospívající, kteří takové prostředí postrádají, se
často uzavírají do sebe. Nejistota a pocity osamění mohou mít negativní dopad na
vztah k sobě samému. Dotyčným jsme poskytovali bezpečný prostor a naslouchali
jejich vnitřním pocitům. Diskutovali jsme o životních hodnotách a sebelásce,
v těžších situacích jsme motivovali k vyhledání psychoterapeutické pomoci.
Období hledání se týká také tématu sexuální orientace a genderu. Jeden mladý
člověk se nám svěřil, že se necítí jako žena a chce být muž. Diskutovali jsme o jeho
rozhodnutí, vyjádřili mu podporu a předali informace o organizacích poskytujících
odbornou pomoc. O problematice koluje mezi mládeží také řada předsudků. Míru
tolerance výrazně ovlivňuje znalost, například homofobie často vychází ze zcela
mylných předpokladů. Věnovali jsme se proto i osvětě, diskutovali o LGBTQ+
identitách, diskriminaci a rozostřovali černobílé vnímání.
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CÍLOVÁ SKUPINA:
6–26 let
TÝM:
Matouš Knapp, Augustina Micková
STATISTIKY
100

dní v terénu

91

uživatelů služby

740

setkání s mládeží

668

hodin intervencí

12

navázaných prvokontaktů

21

s rozsáhlou sítí návazných služeb, na které potřebné odkazujeme. V minulém
roce jsme zprostředkovali dluhovou pomoc Člověka v tísni a asistovali u kontaktu
s exekuční kanceláří. V posledním čtvrtletí jsme se pak intenzivně věnovali kampani
Milostivé léto – dluhové amnestii – a o této možnosti jsme v rámci služeb pravidelně
informovali. Dlouhodobě zvyšujeme povědomí mládeže, jaké povinnosti má
nezaměstnaný, jak zjistit stav svých dluhů a jaké možnosti existují v oblasti
splácení exekucí. Dluhy a exekuce budou pro jedince ze znevýhodněného prostředí
vzhledem k současnému systému nadále častým problémem, připravujeme
proto preventivní leták, jenž bude shrnovat základní informace a varovat před
největšími riziky. S preventivními letáky máme dlouhodobou zkušenost. Pomocí
letáků informujeme děti a mladistvé o bezpečnosti, legislativě a rizikových
faktorech, předáváme ověřené informace ve srozumitelné formě, k nimž mladým
lidem často chybí přístup.

Streetwork
Žižkov
Streetwork Beztíže – Žižkov
Mládež má velmi často mylné či neúplné informace týkající se sexuálního zdraví.
Na vině je především sexuální výchova na školách, která je z naší zkušenosti nejen
v této oblasti zcela nedostatečná. V minulém roce jsme proto mladým lidem
doplňovali chybějící informace a společně diskutovali, proč a jak minimalizovat
rizikový sexuální život a předcházet pohlavně přenosným nemocem. V rámci jejich
prevence poskytujeme zájemcům také prezervativy, předání je příležitostí otevřít
nejen téma pohlavních chorob, ale také nechtěného těhotenství a celkového
prožívání sexuality. K edukaci využíváme také didaktické pomůcky, na nichž si
mohou zájemci správné užívání ochranného materiálu vyzkoušet.
Díky informacím si mladí lidé často uvědomí, že mají za sebou rizikový pohlavní
styk. Na anonymní testování na pohlavně přenosné choroby jsme odkázali
či přímo doprovodili několik sexuálně aktivních mladistvých.
Velmi malá informovanost panuje také v oblasti dluhů a komunikace s úřady
obecně. Mladí lidé ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí se velmi snadno
zadluží a dostanou do exekuce. Často je to pouze z neznalosti, nevědí například
o nutnosti platit zdravotní pojištění po ukončení školní docházky. V rámci přímé
práce i na sociálních sítích pravidelně poskytujeme důležité informace a pracujeme

22

DOBA POSKYTOVÁNÍ:
po, út, čt 14–19 h
(od listopadu do února 13–18 h)
CÍLOVÁ SKUPINA:
6–26 let
TÝM:
Yuliia Kirakovjanova, David Stybor,
Nikola Valdová (do května)
STATISTIKY
144

dní v terénu

91

uživatelů služby

1147

setkání s mládeží

1091

hodin intervencí

20

navázaných prvokontaktů
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či nevhodnému chování na veřejnosti. V letošním roce jsme navzdory pandemii
uspořádali pět větších akcí a jeden resocializační pobyt. Aktivity poskytují
alternativní způsoby zábavy, rozvíjí dovednosti mladých, jsou příležitostí k navázání
nových vztahů a setkání s vrstevníky i z jiného sociálního prostředí. Využíváme je
také jako prostředek alternativní komunikace o potřebách a potížích mladých lidí,
navazujeme tak důvěrnější vztahy a otevíráme skrze ně hlubší témata. Všechny
akce jsme realizovali za podpory MČ Praha 10.

Streetwork
Praha 10
Streetwork Beztíže – Praha 10
Začátkem roku bylo stěžejním tématem stěhování více než deseti rodin
s dětmi z ubytovny Nad Slávií z důvodu jejího plánovaného uzavření. Žily zde
v naprosto nevyhovujících podmínkách, bydlení na ubytovně pro ně bylo nicméně
jedinou možností. V důsledku neúměrně vysokého nájmu jim chyběly úspory na
uhrazení vysokých kaucí v běžných bytech, budoucí měsíční náklady by přitom
byly paradoxně velmi podobné. Spolu s ÚMČ Praha 10, MHMP, Člověkem v tísni
a dalšími organizacemi jsme se stali součástí pracovní skupiny, rodinám jsme
předávali relevantní informace a motivovali je k podání žádosti o sociální bydlení,
které MČ Praha 10 v posledním období ve spolupráci s Platformou pro sociální
bydlení výrazně podpořila. Díky rychlé mobilizaci a koordinaci zmíněných institucí
se během půlroku podařilo přestěhovat rodiny do obecních bytů. Pro tyto rodiny
je nové bydlení velkou příležitostí pro zkvalitnění života a dětem i rodičům otevírá
nové možnosti. Díky němu jsou také rodiny stabilnější a nemusí se strachovat
o odebrání dětí do ústavní péče.
K terénní práci v Beztíži neodmyslitelně patří preventivní volnočasové aktivity.
Mladí lidé z vyloučeného prostředí, a nejen oni, nemají zpravidla možnost
trávit volný čas smysluplně a rozvíjet své dovednosti. Nedostatek příležitostí
je pak rychlou cestou k vandalismu, experimentování s návykovými látkami
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DOBA POSKYTOVÁNÍ:
po, st, čt 14–19 h
(od listopadu do února 13–18 h)
CÍLOVÁ SKUPINA:
6–26 let
TÝM:
Lucie Hrušková, Šimon Pohořelý
STATISTIKY
140

dní v terénu

111

uživatelů služby

1468

setkání s mládeží

1042

hodin intervencí

23

navázaných prvokontaktů

25

15–17 let
44,14 %

Rok 2021 v číslech

24preventivních
akcí

hodin
TERÉNNÍ PRÁCE
v obchodních
centrech

47

VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ
TERÉNNÍCH SLUŽEB
(se smlouvou), dohromady 111

18–21 let
23,42 %

rozdaných
vánočních dárků

918

3890
km
nachozených v terénu

22–26 let
4,5 %
6–10 let
0,9 %

11–14 let
27 %

nově oslovených

MLADÝCH LIDÍ

15–17 let
56,6 %

VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ
NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ
(se smlouvou), dohromady 120

18–21 let
25,8 %

v terénních službách

KONTAKTŮ
S MLÁDEŽÍ

22

DOBROVOLNÍKŮ
zapojených do doučování

6133

35

11–14 let
17,5 %

SLOŽENÍ UŽIVATELŮ SLUŽBY PODLE POHLAVÍ
542 LIDÍ

DĚTÍ

dívky

chlapci

235 307

704 hodin
doučování

stážistů
(studenti, kolegové
z jiných služeb i z ciziny)

26

1

ZRUŠENÁ AKCE
z důvodu pandemie

43.4 %

56,6 %
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Další činnosti:
PREVENTIVNÍ VÝJEZDOVÉ AKCE
I přes pokračující nepříznivou pandemickou situaci jsme v roce 2021 uspořádali dvě
preventivní výjezdové akce. Tyto „výjezdovky“ jsou pro mnoho holek a kluků z naší
cílové skupiny často první (a někdy i jediná) příležitost vyrazit mimo domov
a život velkoměsta, vidět přírodu, vyzkoušet si nové smysluplné aktivity, zažít sami
sebe v náročných situacích a vyzkoušet si zvládnout nové výzvy.
V srpnu jsme pro 12 dětí v péči OSPOD MČ Praha 10 zorganizovali tradiční pětidenní
resocializační pobyt s názvem Tajuplná země: poznej sám sebe, konaný na
turistické základně Buben u přehrady Hracholusky. Na konci října jsme společně
s kolegy pedagogy z DDM Ulita pro 12 dětí ze služeb Beztíže připravili inkluzivní
tábor Nová civilizace ve Žloukovicích u Berouna, kterého se také zúčastnilo přes
20 dětí z volnočasových kroužků DDM. Akce jsme uspořádali za podpory MHMP, MČ
Praha 10 a MČ Praha 3.
V minulém roce si tak s námi mladí ve věku 10–18 let vyzkoušeli např. sportovní
a kooperativní aktivity, dramatické hry, skupinové reflexe, společné vaření a další
činnosti. Zaměřili jsme se na poznávání sebe sama a vlastních hranic, respektování
druhých a jejich odlišných postojů, zbavování se strachů a obav v novém prostředí
mimo město. Během různorodých aktivit byli zúčastnění v živém kontaktu se
svými vrstevníky z jiných sociálních skupin (např. romské a neromské děti nebo
děti z ekonomicky silnějších a slabších poměrů), což vyvolávalo přirozené obavy
i zvídavost. Pro všechny to nicméně byla obohacující zkušenost, vzniklo i několik
nových přátelství, což by v běžném životě vzhledem k segregaci některých škol
a dalším faktorům bylo prakticky nemožné.
S preventivními výjezdovými akcemi pro naši cílovou skupinu máme velké zkušenosti,
pořádáme je již od roku 2009. Při jejich realizaci vycházíme z metod zážitkové
pedagogiky, principů osobnostně sociálního rozvoje nebo třeba z konceptu The
Hero’s Journey, který do ČR přinesl americký psycholog a náš podporovatel Bret
Stephenson. Zaměřujeme se na prevenci rizikového chování prostřednictvím
předávání informací a korektivních zážitků.
ZÁBAVNĚ-MOTIVAČNÍ AKCE
Jubilejní 20. narozeniny Beztíže jsme tentokrát mohli oslavit pouze v online prostoru.
Zbylé dvě z našich tradičních zábavně-motivačních akcí – Letní Párty a Vrshowice
Zatápí – jsme však realizovali v celém jejich rozsahu. Akci Vrshowice Zatápí jsme
letos již podruhé pořádali na Čechově náměstí. Zúčastnilo se jí přes 150 lidí. Jak
široká veřejnost, tak mladí lidé, se kterými pracujeme, měli během odpoledne
možnost si společně s námi užít několik hudebních vystoupení, vyzkoušet si
tetování na pomeranč, zasoutěžit si v ping-pongu nebo si užít příjemnou atmosféru
u ohně. Smyslem těchto akcí je motivovat mládež k smysluplnému trávení času
a dalšímu rozvoji. Zájemcům umožňujeme vystoupit na veřejnosti s dovednostmi,
které se naučili v našich workshopech či jinde. Na akcích vystupují interpreti, kteří
jsou pro naši cílovou skupinu atraktivními a motivujícími vzory. Akce jsou zároveň
přístupné nejen mládeži, ale i široké veřejnosti, a propojují tak lidi z různého
sociálního prostředí.
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DALŠÍ NADSTAVBOVÉ AKCE BEZTÍŽE
workshop moderní sebeobrany

rozvojové únikové hry

Canisterapeutický workshop

zážitkové odpoledne na lasergame

pravidelná sportovní odpoledne

virtuální realita na Klubu

fotbálkové turnaje

preventivní akce Freestyle Scootering
na Gutovce
preventivní umělecké workshopy
Graffiti chill a Graffiti jam
inkluzivní a rozvojové workshopy
nového cirkusu s Cirqueonem

preventivní workshop od Konsentu
Když to nechce, tak to nechce
Parkour u Sedmidomků
letní Olympiáda Beztíže

zážitkový výlet do Brna

MÍSTNÍ KOMUNITA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ
Hledáme cesty k co nejlepšímu soužití a spolupráci s obyvateli lokalit, kde
pracujeme. Zúčastnili jsme se sousedské akce Zažít město jinak ve všech našich
lokalitách, pro veřejnost pravidelně pořádáme klubový Den otevřených dveří
a komunitní charakter mají i námi pořádané velké zábavně-motivační akce. Jsme
zapojeni také do Komunitního plánování sociálních služeb Prahy 3 a 10, Setkání
poskytovatelů služeb pro děti a mládež na Praze 2 a 3 a Systému včasné
intervence Prahy 2.
PROPAGACE
Činnost Beztíže představujeme a vysvětlujeme na našich webových stránkách
www.beztize.cz, facebookových stránkách a Instagramu jak celé Beztíže,
tak jednotlivých služeb. Novinkou loňského roku je TikTok. V terénu i klubech
rozdáváme informační letáčky a plakáty k jednotlivým akcím. Rozesíláme tiskové
zprávy lokálním i celostátním deníkům a každé čtvrtletí sepisujeme pro několik
desítek adresátů Infolist s novinkami ze služeb. Pravidelně publikujeme
v Radničních novinách Prahy 2, 3 a 10 a dalších lokálních periodikách. Naši práci
jsme v loňském roce představili také na serverech Fulbright.cz, Tn.nova.cz, Radio
Wave, Hatefree.cz, Prazskypatriot.cz a Vecerni-praha.cz. Mediální výstupy
Beztíže najdete na našich stránkách v sekci „Beztíže v mediích“.
Prezentujeme se i na komunitních a zábavně-motivačních akcích, z nichž pořizujeme
fotografie a natáčíme vlastní videa. Nabízíme také vlastní merch – trička, hrníčky,
kšiltovky a další. Předměty můžete zakoupit na našich akcích i objednat na webu
a tím nás podpořit.
SPOLUPRACUJEME S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI A PLATFORMAMI
Beztíže je součástí odborných spolků a pracovních skupin:
Česká asociace streetwork, Fórum terénní práce, MPSV: Primární prevence na
podporu rodin, MHMP: Strategie romské integrace, Úřad vlády ČR: Systémová
podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky,
Pražský inovační institut: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, Otevřená
skupina NNO pracujících s ohroženými dětmi a mládeží, Župan, Systém včasné
intervence Prahy 2, Komunitní plánování sociálních služeb Prahy 3 a Prahy 10, Hate
Free a další.
DOBROVOLNÍCI A STÁŽISTÉ
Dveře Beztíže jsou otevřené i stážistům ze škol či jiných organizací a institucí. V roce
2021 u nás čerpali inspiraci pracovníci a pracovnice ze spřátelených organizací z ČR
a v rámci projektu Společně a odborně České asociace streetwork také kolegové ze
Slovinska a Estonska. Zázemí pro svou dlouhodobou praxi při studiu či rekvalifikaci
u nás našlo celkem šest praktikantek. Během roku jsme pokračovali i v podpoře
ve vzdělávání mladých lidí a se zajištěním doučování nám pomáhalo celkem
22 dobrovolníků a dobrovolnic.
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…a jako stážisté jsme navštívili tato spřízněná zařízení:
NZDM Mělník; NZDM Likusák (Ratolest, Brno); NZDM HoPo (Neposeda, Praha);
NZDM Klídek (Prostor Pro, Hradec králové); NZDM Bedna (Ponton, Příbram);
NZDM Pacifik (Motýlek, Praha); NPK Husita (Husitské centrum, Praha); tři z našich
pracovníků se vypravili i na zahraniční stáže, které zprostředkovává ČAS, a to do
Finska a Estonska.

INTERVIZE, SUPERVIZE, PORADY
Každý týden se scházíme na pravidelných poradách v jednotlivých týmech, kde
řešíme provozní otázky a sestavujeme dílčí programy služeb. Tyto aktivity pak
sdílíme se všemi pracovníky Beztíže na úterních poradách celého týmu, kde se dále
navzájem inspirujeme novinkami z oboru a pracujeme na společných akcích.
Naše vedení se schází každé pondělí v rámci tzv. úderné skupiny či garantských
porad.
V týmech jednotlivých služeb se týdně účastníme intervizí, kde rozebíráme
příběhy klientů a hledáme nejvhodnější řešení jejich situace. Každý měsíc
navíc docházíme na supervize pod odborným vedením supervizorů (Zbyšek
Mohaupt, Světlana Vrablecová, Lena Tomšů). Vedení v loňském roce pracovalo pod
supervizí Jana Palečka, Jana Šípa, Michaela Chytrého a Jana Holeyšovského. Taktéž
jsme realizovali dvě facilitační setkání celého týmu.
Stejně jako v předchozích letech zrealizoval tým Beztíže i v loňském roce velké
strategické plánování, kde jsme analyzovali, hodnotili a plánovali naši práci.

Náš tým
Dobrý výběr našich pracovníků je pro nás zásadní. Díky Janu Gruberovi
a společnosti Tres Consulting pořádáme skupinová výběrová řízení s důrazem
na psychologické, sociální a další osobností charakteristiky. Nejvhodnější
uchazeče vybíráme formou assessment centra včetně psychologické diagnostiky
a modelových situací. V roce 2021 jsme vlivem vládních opatření realizovali
assessment centra dokonce v online formě.

VZDĚLÁVÁME NÁŠ TÝM
Samozřejmou součástí rozvoje organizace je vzdělávání pracovníků. V roce 2021
jsme se účastnili konferencí, seminářů a workshopů v oboru práce s mládeží, sociální
práce, prevence, manažerských dovedností i dalších oblastí. Za všechny zmiňme
alespoň následující:
vzdělávání ČAS: Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb,
Individuální plánování v nízkoprahových službách, Práce s agresivním klientem
vzdělávání Tudytam: Řídit sebe, řídit lidi, řídit služby – výcvik pro manažery
v sociálních službách
vzdělávání Diecézní charita Brno: Etické otázky v sociálních službách
vzdělávání NROS: Marketingová strategie pro neziskovky
rozvojový projekt ČAS: Společně a odborně v Praze – metodický rozvoj, Evaluace
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Rozpočet Beztíže 2021

Děkujeme

PŘÍJMY
MČ Praha 2: Klub Beztíže2

400 000 Kč

MČ Praha 2: Streetwork Beztíže

400 000 Kč

MČ Praha 3: Streetwork Beztíže

144 000 Kč

MČ Praha 10: Streetwork Beztíže

700 000 Kč

MPSV: Klub Beztíže

3 920 835 Kč

MPSV: Streetwork Beztíže

2 923 905 Kč

MHMP: Prevence kriminality

634 626 Kč

MČ Praha 3 a 10: Preventivní a výjezdové akce

267 190 Kč

Ostatní příjmy (hostování, stáže, úroky)

17 621 Kč

ČAS - Společně a odborně v Praze

230 495 Kč

Celkem

9 638 672 Kč

VÝDAJE
Osobní náklady

8 516 062 Kč

Materiál

100 751 Kč

Drobný a dlouhodobý majetek

94 886 Kč

Energie, opravy, udržování

54 607 Kč

Cestovné
Služby (preventivní akce, výjezdy, supervize,
vzdělávání, tisk atd.)
Ostatní náklady

58 985 Kč
213 631 Kč
599 739 Kč

Celkem
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9 638 661 Kč

Mgr. Vít Šimral, PhD. et PhD., radní MHMP
Mgr. Milena Johnová, radní MHMP
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství MHMP
Mgr. Luboš Čuta, vedoucí oddělení volného času MHMP
Mgr. Jiřina Hübnerová, oddělení volného času MHMP
PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru sociálních věcí MHMP
Mgr. Jindřich Exner, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
PhDr. Tereza Eichlerová, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Mgr. Jana Havlíková, oddělení prevence MHMP
Ing. Veronika Pavlíková, oddělení prevence MHMP
Bc. Věra Syřínková, oddělení prevence MHMP
Mgr. Martina Kryšpínová, DiS., oddělení prevence MHMP
Mgr. Petra Jírů, referentka registrace sociálních služeb, MHMP
Bc. Eva Brchlová, referentka registrace sociálních služeb, MHMP
por. Bc. Ondřej Penc, koordinátor prevence KŘ hl. m. Prahy PČR
npor. Mgr. Karel Müller, MO PČR Žižkov
npor. Mgr. Bc. Marek Svoboda, MO PČR Jarov
npor. Bc. Olga Galašová, vedoucí MO PČR Vršovice
Andrea Dokládalová, DiS., zástupkyně ředitele OŘ MP Praha 3
Bc. Michal Ridl, ředitel OŘ MP Praha 10
Bc. Lukáš Kačerovský, preventista MP Praha 2
Bc. Leoš Jandera, MP Praha 2
a dalším pracovníkům PČR a MP
Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti MPSV
Mgr. Ondřej Rut, radní MČ Praha 3
Štěpán Štrébl, MPhil, radní MČ Praha 3
Mgr. Michal Vronský, vedoucí Výboru pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 3
Mgr. Vladimír Beran, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 3
Mgr. Martina Chmelová, MČ Praha 3
Mgr. Alena Chodorová MPA, oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Bc. Jiřina Lojková, oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Bc. Helena Blažejová, koordinátorka komunitního plánování, ÚMČ Praha 3
Bc. Martina Vejmělková, oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Martina Minhová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3
Bc. Renata Grofová, oddělení sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3
Mgr. Alena Gotmanovová, vedoucí oddělení dotací a neziskového sektoru ÚMČ Praha 3
Mgr. Iveta Němečková, vedoucí školského odboru ÚMČ Praha 3
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 3
Ing. Alexandra Udženija, starostka MČ Praha 2
Michal Zuna, radní pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2
JUDr., MPA Andrea Horáková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 2
PhDr. Hana Dostálová, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha 2
PhDr. Tomáš Klinecký, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha 2
Mgr. Marta Konvičková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 2
Mgr. Terezie Paterová, protidrogová koordinátorka ÚMČ Praha 2
Eva Šimáková, ekonomka humanitního odboru
Bc. Lukáš Bachura, DiS., kurátor pro mládež ÚMČ Praha 2
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 2
Mgr. Michal Kočí, radní MČ Praha 10
Bc. Pavel Petřík, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 10
Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství
Bc. Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé ÚMČ Praha 10
Mgr. Anna Chochulová, vedoucí oddělení sociální ochrany dětí a práce ÚMČ Praha 10
Bc. Linda Zákorová, vedoucí oddělení sociální práce ÚMČ Praha 10
Mgr. David Florian, vedoucí referátu kurátorů pro mládež ÚMČ Praha 10
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Mgr. Zuzana Stupáková, kurátorka pro mládež ÚMČ Praha 10
Mgr. Zdeňka Šulcová, kurátorka pro mládež ÚMČ Praha 10
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 10
Bc. Martina Horvátová, Dům zahraniční spolupráce
Mgr. Lucie Hašková, ředitelka Husitského centra
Mgr. Vojtěch Kračmar, NPK Husita
Mgr. Jakub Čihák, ředitel R-mosty
Bc. Tomáš Rezek, vedoucí NZDM R-mosty
Mgr. Edita Janečková, ředitelka Nové trojky
Bc. Jana Lišková, ředitelka RC Paleček
Bc. Lenka Háse, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9
Mgr. Markéta Maciažková, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9
Ing. Irena Meisnerová, ředitelka ZŠ Cimburkova
Mgr. Martin Tauber, statutární zástupce ZŠ Jeseniova
Mgr. Marcela Šífová, školní preventistka ZŠ Jeseniova
Mgr. Pavel Dobeš, ředitel ZŠ Pražačka
Mgr. Božena Brožová, výchovná poradkyně ZŠ Jiřího z Lobkovic
Mgr. Pavel Klíma, Pražský inovační institut
Bc. Petra Wünschová, Centrum Locika
Mgr. Bronislav Podlaha, Strategie romské integrace Praha
Mgr. Elizabeth Nováková, Úřad vlády ČR
Mgr. Tomáš Ergens, DiS., Česká asociace streetwork
Mgr. Jiří Horák, metodik, Česká asociace streetwork
Mgr. Petr Hampacher, metodik, Maják
PhDr. Jan Gruber, PhD., Tres Consulting

Andrea Biliková s fenkou Lucky / AntiCyber Bullying / Areál Gutovka / Bret Stephenson /
Bohdana Rambousková a HateFree / Centrum pro integraci cizinců / Černý Petr Tattoo / Česká
asociace skateboardingu / Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání / Cirqueon /
Česká asociace streetwork / Člověk v tísni / Daniel Baudyš / Diakonie ČCE – projekt Krabice od
bot / Diecézní charita Brno / DJ Bica / DJ Roxtar / dobrovolnice a dobrovolníci: Petra Marešová,
Marie Říhová, Nikola Šroubková, Petr Dosedla, Jan Kadlec, Marie Voslářová, Eliška Stehnová,
Marie Přibylová, Veronika Vránová, Magdaléna Krátká, Andrea Semancová, Lukáš Pavlousek,
Natalie Ferreira, Tereza Žáková, Lucie Milaniaková, Anna Martinovská, Petra Jandová, Pavel
Kořínek, Romana Kmeťová, Linda Murčová, Anita Černá, Tomáš Bárta / Edita Janečková a Nová
Trojka / Eva Klumparová / Eva Svobodová / Escape Point / Febio / Fosa o.p.s. / Fokus / Foggy
Fogosh / Fuchs / Gizmania / Hana Janatová / Helena Kožíšková / Husita / Chutnej / Integrační
centrum Praha / In Motion Academy / IV-Nakladatelství s.r.o / Jakub Jonáš / Jakub Šrámek /
Jan Bendig / Jan Černý / Jan Holeyšovský / Jan Kostečka / Jan Šíp / Jan Vališ a Salesiánské
středisko mládeže Kobylisy / Jan Paleček / Jiří Horák / Jules a Jim / Kateřina Veleta Štěpánová /
Konsent / Lata / Lazerfun / Linka bezpečí / Lena Tomšů / Lucie Nedělová / Meta o.p.s. / MC Louis
de Fumés / Michaela Drimlová a Drop In / Michael Chytrý / Michajlov / Moderní sebeobrana /
Muzeum romské kultury v Brně / Nadace VIA / NC Eden / Nová škola o.p.s. / NROS / NZDM
Decima / Petr Bruna, Jakub Kulhánek, Anna Švarcová a YMCA Praha / Petr Kotek a Spindoctors /
Proxima Sociale / pracovní skupina Župan / Progressive o.p.s. / POLICIE ČR obvodní ředitelství
Praha 2 Richard Zelinka / Petrohradská Kolektiv / Potravinová banka Praha / Rafo / Ratolest
Brno / R-mosty / Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha – Vršovice /
Sax / SOS dětské vesničky / SUBWAY® Karmelitská / Světlana pokorná-Vrablecová / Tomáš
Masopust / TUDYTAM, z. s. / Tres Consulting / Veronika Vránová / Veronika Jindrová / Viktorie
Kolínská / Vítězslav Hruška / Zana Ni Tattoo / Zbyšek Mohaupt / Zuzana Otrubová a PANTER /
Zuzana Vránová a Sousedský klub / Šárka Kadavá / Natálie Rajnišová

VELKÝ DÍK PATŘÍ SOUČASNÝM I BÝVALÝM KOLEGYNÍM A KOLEGŮM Z BEZTÍŽE
I CELÉ ULITY!
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Partneři
ZA POMOC, BEZ KTERÉ BY BEZTÍŽE NEMOHLA FUNGOVAT, DĚKUJEME NAŠIM
PARTNERŮM:

Děkujeme také Pavlovi Mickovi za poskytnutí zázemí při našem strategickém plánování.
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beztize.cz
facebook.com/beztizepraha
youtube.com/Beztize
instagram.com/beztize_praha

BEZTÍŽE, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 3 – ULITA

Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Vedoucí Beztíže: Tomáš Klumpar: 773 760 726, klumpar@ulita.cz
Ilustrace ve výroční zprávě pocházejí od Terezy Unzeitigové
Máte zájem Beztíži finančně podpořit?
Pomocí QR kódu nám můžete poslat peníze přímo z Vaší mobilní bankovní aplikace.
Veřejná sbírka – číslo účtu: 2200295893/2010 Fio banka
Děkujeme! Tým Beztíže

