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Úvodní slovo
Po dvou náročných letech s pandemií vstoupila do našich životů další krize – válka 
na Ukrajině. Ta vyhnala z domovů miliony lidí, z nichž mnozí vyhledali azyl v České 
republice. Naše organizace rychle reagovala alespoň na některé z  jejich potřeb, 
nabídli jsme jim prostor, volnočasové odreagování, vzdělávací aktivity a zejména 
podporu. Situace nebyla jednoduchá ani pro české děti, které se ve škole začaly 
potkávat s novými spolužáky a příběhy, které dosud znaly v podstatě jen z filmů. 
Po náročném období zavírání škol a distanční výuky se musely vypořádat s novou 
výzvou – vzájemným jazykovým a  kulturním porozuměním  novou dynamikou 
kolektivu. Poslední tři roky skutečně zatřásly mnoha našimi jistotami, o to víc pak 
s  životy dětí a  dospívajících. I  proto jsme se v  Beztíži v  uplynulém roce zaměřili 
zejména na podporu duševního zdraví a prohloubili spolupráci se školami. Navázali 
jsme ale také řadu nových partnerství. Jak se našemu týmu v práci dařilo a čeho 
jsme dosáhli, se dozvíte na následujících stranách.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2022 podpořili nebo nám drželi palce!

Naše poslání
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‚‚Podporujeme mladé lidi v období dospívání, 
při hledání vlastní identity a v jejich aktivním 
zapojení do společnosti.‘‘

KATEŘINA JAROŠOVÁ 
je ředitelkou Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK. 
Má zkušenosti jako učitelka na základní škole, lektorka a mentorka. 

TOMÁŠ KLUMPAR 
je vedoucím Beztíže. Vystudoval FHS UK, absolvoval psychoterapeutický výcvik a  díky 
Fulbrightovu stipendiu pracoval s rizikovou mládeží v USA.
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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 si nezakrýváme 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. 

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY:
Klub Beztíže na Žižkově
Klub Beztíže2 v Nuslích

TERÉNNÍ PROGRAMY:
Streetwork Beztíže – Praha 2
Streetwork Beztíže – Žižkov
Streetwork Beztíže – Praha 10

PREVENTIVNÍ AKTIVITY:
zábavně-motivační akce, 
výjezdové akce, workshopy, 
preventivní programy pro 
školy, živá vysílání…

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 handicapy 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 22leté činnosti, znalosti 
specifického prostředí Prahy 2, 3 a 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.

PRINCIPY NAŠICH SLUŽEB

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.

NABÍZÍME

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
ODVAHA JÍT S DOBOU

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

PROFESIONALITA

Máme jasně definované cíle, strukturu, pracovní procesy a kompetence pracovníků. 
Pracujeme podle vlastní metodiky, kterou průběžně aktualizujeme. 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.

https://www.ulita.cz/
http://beztize.ulita.cz/kluby-beztize
http://beztize.ulita.cz/streetwork
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Osobnosti o Beztíži

‚‚Byl jsem zde na dvoudenním 
hodnocení služby a zásadním dojmem 
byl její duch, kde i mladí nedlouho zde 
pracující kolegové fungují... prostě 
dobře. Nejvíc mne však zaujalo 
prostředí, ve kterém jsem se ocitl, kde 
na mne za každými dveřmi čekal malý 
zázrak… a naprosto jasné uvědomění 
toho, že tyto brány do různých světů 
(myslím tím dílny, sál, ale i  další 
aktivity) jsou vskutku otevřeny pro 
naše klienty. Dělá to spoustu kolegů 
a dělá to dobře, v čem je tedy zvláštní 
Ulita a Beztíže?

Spojení DDM a  NZDM a  to, jak ho 
zde pojali, nabízí synergii a  také 
nadstandartní kvalitu aktivit 
a činností, což je opravdu motivační… 
protože když otevřete dveře 
například do keramické dílny, na 
chvíli přestanete dýchat. A  pak se 
nadechnete jako nikdy v životě.‘‘

Artem Vartanyan
streetworker, výzkumný pracovník, 

manažer a metodik služeb, auditor ČAS

‚‚S  terénním týmem Beztíže jsem 
spolupracovala 5 let v rámci supervize. 
Považuji jej za profesionální tým, jehož 
silnou stránkou je schopnost reflektovat 
sebe i klienta ve vzájemné spolupráci. 
Tuto reflexi jsou pracovníci schopni 
využívat jak v  práci s  klienty a  sami 
se sebou, tak směrem k  metodické 
činnosti a  tématům hodnot a  kultury 
organizace. Pracovníkům velmi záleží 
na kvalitě poskytovaných služeb. 
Kladou důraz na vzájemnou otevřenost 
jak v  komunikaci s  klienty, v  týmu 
i  organizaci, tak směrem k  novým 
nápadům a  myšlenkám. Beztíži 
považuji za prostor zaměřený na růst 
člověka a  možností využití potenciálu 
jednotlivce, ve kterém se zároveň dbá 
na profesionalitu.‘‘

Svetlana Pokorná-Vrablecová 
lektorka, supervizorka, 

psychoterapeutka

Barbora Adolfová
producentka a projektová manažerka 

spolku pro nový cirkus CIRQUEON
 

‚‚S  Beztíží spolupracujeme moc rádi. Členové jejich týmu jsou motivovaní 
profesionálové otevřeni novým nápadům, kteří se chtějí mladým lidem, kterým se 
věnují, přiblížit všemi možnými způsoby – třeba i  přes nový cirkus. Nestačilo jim 
spolupořádání cirkusových workshopů pro teens na Folimance, rovnou se k  nám 
vydali na školení cirkusové pedagogiky. Doufáme, že naše spolupráce bude 
pokračovat a že cirkusů v Nuslích společně zařídíme ještě víc.‘‘

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 kým pracujeme

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 či 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 MLÁDEŽE:
být v čilu (z angl. chill) – být 
v pohodě (odpočívat)
kraš (z angl. crush) – člověk, který 
se někomu líbí
vytrolit někoho – udělat si 
z někoho legraci
čekovat něco (z angl. check out) – 
prohlédnout si, zkontrolovat něco
búmr (z angl. boomer) – příslušník 
starší generace s „předpotopními“ 
názory
krindž (z angl. cringe) – něco 
přehnaně trapného, nepříjemného
flexit (z angl. to flex) – předvádět 
se s něčím, machrovat
feelovat (z angl. to feel) – cítit, 
procítit něco nebo s někým soucítit
vyhajpovat (z angl. hype) – vzbudit 
rozruch nebo navnadit někoho
to fitnem (z angl. to fit) – to dáme, 
to zvládneme
dropnout něco (z angl. to drop) 
– od něčeho upustit nebo něco 
zveřejnit (např. novej song)

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

https://www.ulita.cz/
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NASŤA (15), 
KLUB BEZTÍŽE
Nasťu známe přibližně rok. Na 
klubu s námi mluví o svém přísném 
a nárokovém otci, matce, se kterou 
se míjí, a také sestře, kterou musela 
od malička hlídat a vychovávat, a tak 
ji aktuálně špatně snáší. Nasťa řeší 
ale i své přátelské vztahy, které jsou 
nestabilní a plné hádek i rozkolů, 
a často s námi otevírá téma svého 
duševního zdraví. Klub je pro Nasťu 
důležitým místem pro sdílení 
rodinných a vztahových obtíží. Využívá 
jej jako bezpečný prostor, kde se může 
svěřit a nikdo ji nebude hodnotit. 
Podporu zaměřujeme zejména na 
oblast rodinných vztahů, které jsou 
soustavně náročné. Proběhlo již 
mnoho individuálních a podpůrných 
rozhovorů, kde jsme společně hledali 
prostor pro vyladění komunikace 
a vyjednávání podmínek s rodiči. 
Nastě jsme byli k dispozici v těžkých 
chvílích, kdy se jí situace jevila 
jako nezvladatelná a neudržitelná. 
Zároveň jsme ji navázali na služby 
poskytující přímou odbornou péči 
o duševní zdraví, které v současné 
době navštěvuje a spolupráci si zatím 
pochvaluje.

SÁRA (18) A PETR (19), 
STREETWORK PRAHA 2
Sáře a Petrovi se před rokem 
narodil chlapeček. V době narození 
chlapce nebyli jeho rodiče plnoletí, 
proto si dítě nemohli nechat. 
Chlapeček je aktuálně v náhradní 
pěstounské péči. Sára s Petrem jsou 
s ním v kontaktu na pravidelných 
návštěvách, jednoho dne by spolu 
chtěli mít plnohodnotnou rodinu 
a být rodiči svého dítěte. Aby to 
bylo možné, musí oba dostudovat, 
být schopni udržet si stabilní příjem 
a zapracovat na rodičovských 
kompetencích. Oběma partnerům 
chybí podpora jejich okolí, a tak 
se často v nelehké situaci obracejí 
na nás. Sdílejí s námi své pocity 
i potíže spojené s rodičovstvím. 
Dvojici podporujeme v jejich snaze 
o vytvoření vhodných podmínek pro 
získání svého syna zpět. Pomáháme 
jim se sháněním a udržením stabilní 
práce a podporujeme je v dokončení 
středního vzdělání. I přesto, že je 
stále čeká dlouhá a trnitá cesta, 
jsou rozhodnutí si rodičovství uhájit 
a jednoho dne se o své dítě postarat. 

MARTIN (14), KLUB BEZTÍŽE2

Martin je nejmladším členem rodiny, má 5 starších sourozenců. S těmi si ale 
nerozumí a jeho matka bývá zaneprázdněná, Martin proto tráví většinu času sám. 
Náš klub navštěvuje již dva roky. Je pro něj místem, kde se o něj někdo zajímá. 
Nabízíme mu volnočasové aktivity a také ho podporujeme ve studiu, pomáháme 
mu s probíranou látkou a s domácími úkoly. Minulý rok se rozhodl, že pojede na 
třídenní výjezdovou akci organizovanou Beztíží. Martinovo rozhodnutí urychlil fakt, 
že jela i pracovnice, se kterou má dobře navázaný vztah. Neměl tak obavy, že by 
tam nikoho neznal. Na výjezdovce se ale rychle skamarádil s dalšími účastníky. 
Na celodenním výletě pak vyprávěl, že poprvé viděl v rybníku plavat pulce, 
poprvé šel na prohlídku hradu a po dlouhé době trávil čas v lese. Martin tak 
získal nové kamarády a zážitky, které by ve svém běžném životě pravděpodobně 
nezažil. Umožnil to mimo jiné i kvalitní vztah s pracovníky klubu. Ten je základním 
nástrojem naší práce, díky němu můžeme s mladými lidmi řešit i obtížnější témata, 
se kterými se většinou nikomu jinému nesvěřují, ale také je motivovat a podporovat 
v seberozvoji či studiu a dodávat jim potřebné sebevědomí k následování svých 
snů.

LENKA (22) A KRYŠTOF (23), 
STREETWORK PRAHA 10
S Lenkou a Kryštofem jsme se 
seznámili na jedné z našich akcí pro 
veřejnost. Pár potkal nemilý osud. 
Jednoho dne se v očekávání potomka 
ocitli na ulici bez jakékoli podpory 
a pomoci. Sdíleli s námi svůj život 
bez domova a všechny potíže s ním 
spojené, jako například nemožnost 
plnohodnotného spánku, hygieny 
a absenci jakéhokoliv zázemí, 
které jejich situaci prohlubovaly 
a znesnadňovaly jim hledání práce. 
Svou situaci se rozhodli změnit, a tak 
jsme společně začali hledat možná 
řešení. Sehnat nocleh a bydlení 
nebylo vůbec snadné, noclehárny 
a azylové domy byly přeplněné. 
Kontaktovali jsme řadu organizací 
věnujících se této problematice 
a zanedlouho svitla naděje v Domě 
na půl cesty, který poskytuje 
ubytování mladým lidem v obtížné 
životní situaci. S naší pomocí si Lenka 
s Kryštofem domluvili schůzku, 
vyplnili žádost a po týdnu se dvojici 
podařilo ubytovat. Kryštofovi jsme 
také pomohli se zařízením lítačky 
a pokutou u dopravních podniků. 
V současné době s oběma nadále 
spolupracujeme a podporujeme je 
v překonávání dalších životních výzev.

TOMÁŠ (19),
STREETWORK ŽIŽKOV
Tomáš se s naší službou seznámil 
přes sociální sítě během pandemie 
koronaviru. Obrátil se na nás 
s prosbou o doučování češtiny. V té 
době bojoval s prospěchem, neměl 
dobré vztahy s vyučujícími a často 
ve škole chyběl i kvůli zdravotním 
a rodinným problémům. Tomáše 
jsme během pravidelných setkávání 
doučovali dle jeho individuálních 
potřeb a jeho prospěch se nám 
společně podařilo rychle zlepšit. 
Vedle doučování jsme s ním ale řešili 
také jeho práva ve vztahu k učitelům 
a učili ho konstruktivnímu řešení 
konfliktních situací. Zároveň jsme se 
s Tomášem začali věnovat i tématu 
jeho rodiny, kde často panuje stresující 
a nepříjemná atmosféra. V obtížné 
rodinné situaci, kterou do té doby 
neměl s kým sdílet, jsme mu poskytli 
oporu, bezpečný prostor pro sdílení 
a také konkrétní tipy, jak se dá jeho 
situace řešit.

Příběhy
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Naše činnost 2022
BEZTÍŽE V ROCE 2022

Rok 2022 se v Beztíži nesl ve znamení rozvoje spolupráce v rámci oboru i mimo jeho 
hranice a nutnosti rychle reagovat na nové krize a trendy. V první polovině roku jsme 
se tak společně s našimi kolegy z DDM Praha 3 zapojili do pomoci lidem prchajícím 
před válkou z  Ukrajiny, nejprve v  podobě pomoci s  přípravou dopoledních 
programů pro ukrajinské děti, později jsme ve spolupráci s dobrovolníky z Letního 
Domu otevřeli naše kluby na dva dny v týdnu pro mladé lidi z Ukrajiny. Ve zbytku 
roku jsme se zaměřili na rozšíření naší spolupráce se školami v lokalitách našich 
služeb. V  rámci našeho členství v  České asociaci streetwork (ČAS) jsme se také 
zapojili do několika projektů, odborných stáží, konferencí, kde jsme i vystoupili 
s našimi vlastními příspěvky, vytvořili jsme nové evaluační nástroje a všechny 
naše služby více než úspěšně absolvovaly rozvojové audity. 
Velkým tématem minulého roku pro nás bylo duševní zdraví a preventivní práce 
zaměřující se na nové trendy mezi naší cílovou skupinou jako například užívání 
alternativních nikotinových výrobků či kratomu. Věnovali jsme se i “tradičnějším” 

oblastem – preventivní práci v  tématech užívání návykových látek či dluhů, 
podpoře v nevyhovujícím rodinném prostředí, asistenci při studiu a mnoha dalším. 
Naši terénní pracovníci pokračovali také v práci s mladými lidmi na ubytovnách 
a v obchodních centrech. 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 

Propojování sociálních služeb a škol je unikátním prostorem pro multidisciplinární 
spolupráci, která umožňuje efektivněji nabízet podporu všem, kteří ji potřebují. 
Vzhledem k  vzrůstajícím nárokům na školský systém nabízí tato spolupráce 
možnost, jak pokrýt potřeby mladistvých bez dalšího zatěžování pedagogických 
pracovníků. Přítomnost sociálních pracovnic a  pracovníků ve školách ve 
formě představování jejich služeb či případné realizace terénních programů přímo 
v prostorech škol přispívá k efektivnějšímu předávání informací a předcházení obtíží 
i rizikovému chování. Sociální pracovníci mohou totiž s mladými lidmi řešit rodinné 
zázemí, vrstevnické konflikty, psychické obtíže nebo experimentování s návykovými 
látkami, respektive témata, na něž pedagogičtí pracovníci obvykle nemají dostatek 
prostoru. Společně tak můžeme lépe mapovat situaci mladistvých a  vytvářet 
prostředí, které děti a  mládež podporuje v  aktivním rozvoji, smysluplném 
trávení volného času a poskytuje jim oporu v řešení náročných situací, s nimiž 
se potýkají. V  tomto roce jsme naše služby představovali třídám celkem sedmi 
základních škol v našich lokalitách a se dvěma z nich v současné době jednáme 
o  pilotním spuštění terénní práce přímo ve  školách. Pro školy jsme také 
realizovali preventivní programy a adaptační kurzy.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

V  uplynulém roce jsme se zaměřili i  na téma, které je ve  spojitosti s  dětmi 
a mladistvými čím dál častěji skloňované, a to je duševní zdraví. I v Beztíži cítíme 
u  mladých lidí vzrůstající poptávku po psychologické a  psychoterapeutické 
podpoře a zároveň její bolestnou nedostupnost. 
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Z pozice zprostředkovatelů kontaktu s těmito podpůrnými službami sami často 
narážíme na jejich přehlcenost či vysokoprahovost. Role prostředníků však není 
jedinou náplní naší práce v této oblasti, tou je primárně přímá podpora mladých lidí 
v situacích, které zrovna prožívají a s nimiž se nemají komu jinému svěřit.
Jsme si zároveň vědomi hranic našich odborných kompetencí a nutnosti adekvátně 
reagovat na vzrůstající potřeby mladých lidí v  této oblasti. Kromě pečlivého 
síťování s  jinými organizacemi se proto pravidelně vzděláváme a rozvíjíme na 
tomto poli naše kompetence. Za tento rok jsme absolvovali několik odborných 
stáží – navštívili jsme například Dětskou psychiatrickou kliniku, Adiktologickou 
ambulanci VFN či Centrum Anabell zaměřující se na poruchy příjmu potravy. 
Zúčastnili jsme se kurzu Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence, regionální 
konference Multidisciplinární přístup v tématu duševního zdraví dětí a dospívajících 
a několik našich pracovníků absolvovalo kurzy krizové intervence. V příštím roce 
se plánujeme na téma duševního zdraví u dětí a mladistvých zaměřit ještě více, 
také v této oblasti budeme úžeji spolupracovat s pedagogickými kolegy z DDM.

REAKCE NA SOUČASNÉ TRENDY

V  uplynulém roce jsme se u  mladých lidí setkávali s  nárůstem popularity 
alternativních nikotinových výrobků a  alarmující neznalostí jejich 
negativních dopadů na lidské zdraví. Často je totiž vnímají jako zdraví neškodné 
a  celkově neproblematické. S  tím se zprostředkovaně setkáváme i  u  některých 
rodičů, kteří svým dětem tyto domněle zdravé výrobky sami kupují v přesvědčení,  
že tím předejdou škodlivějšímu kouření. K tématu jsme tak zpracovali preventivní 
materiály a edukativní informační příspěvky na naše sociální sítě. V našich klubech 
jsme se jim věnovali v rámci preventivních měsíců a alternativní nikotinové výroky 
byly i tématem preventivního workshopu na naší podzimní akci. Zasazovali jsme se 
ale i o zviditelnění této problematiky ve veřejném prostoru. Za tímto účelem 
jsme spolupracovali na informativním článku, který vyšel v Deníku N, a jedna naše 
pracovnice se zúčastnila setkání k protidrogové politice na Praze 3, kde sdílela naše 
zkušenosti s tímto fenoménem.

ROZVOJOVÉ AUDITY 

Z  našeho členství v  ČAS plyne povinnost absolvování rozvojových auditů. Těmi 
v  prvních měsících roku 2022 postupně prošly všechny naše služby s  vynikajícími 
hodnoceními 97 % v  případě obou nízkoprahových klubů a  98 % v  případě 
terénního programu. Auditoři hodnotili služby Beztíže jako velmi kvalitní a neustále 
se rozvíjející. Díky tomuto výsledku se naše služby řadí mezi nejkvalitnější v  celé 
republice.
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Klub Beztíže
Náš Klub plní pro ty, kdo ho navštěvují, 
různé funkce – je místem, kde lze 
trávit čas s  přáteli, dozvědět se nové 
informace, sepsat životopis nebo 
třeba připravit referát do školy. Pro 
mnoho mladých lidí je ale také místem 
odpočinku od náročného domácího 
prostředí. Doma se totiž často potýkají 
s  nedostatkem soukromí a  klidu 
na věnování se sami sobě. Někteří 
sdílejí pokoj s  několika sourozenci 
nebo s  rodiči, někdy je pokoj zároveň 
společným prostorem pro celou rodinu. 
Jiní zase utíkají z  domácího prostředí 
kvůli hádkám mezi rodiči, jejich 

agresivnímu chování či nepochopení 
a absenci podpory z jejich strany. Ta se 
může týkat každodenních záležitostí, 
ale i  tak závažných témat, jako jsou 
otázky duševního zdraví.
V  uplynulém roce byly jedním 
z nejčastějších předmětů hovorů právě 
vztahy v  rodině. Společně s  mladými 
lidmi jsme řešili, jak zvládat konflikty 
a komunikovat své potřeby i postoje. 

Strážní

Koněvova

V Domově

Na Balkaně

Na Balkáně

H
raniční

S
trážní

STATISTIKY

184 otevíracích dní

227 uživatelů služby

1630 návštěv klubu

1282,5 hodin intervencí

88 navázaných prvokontaktů 
(první návštěva v klubu)

Podporovali jsme zdravé modely 
komunikace i  snahu o  porozumění. 
Mladým lidem jsme zprostředkovávali 
kritický náhled na jejich vlastní chování, 
který jim často chybí. Někdy jsme ale 
zkrátka pouze poskytovali prostor pro  
to, na co doma nezbývá místo. Být sám 
nebo sama sebou, odpočinout si od 
povinností a  péče o  sourozence, trávit 
bezpečně a  smysluplně volný čas a  získat 
podporu ve vlastním rozvoji.

Klub Beztíže
NA BALKÁNĚ 2866/17a, 
PRAHA 3 – ŽIŽKOV 

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

CÍLOVÁ SKUPINA: 
11-21 let

TÝM: 
Klára Grombířová, Jan Holeček,  
Anna Mírková
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Klub Beztíže2

Ačkoliv dle celostátních statistik 
míra užívání návykových látek mezi 
mladistvými klesá, v  naší službě se 
s  těmito rizikovými jevy setkáváme 
s relativně stálou frekvencí. Ústředním 
motivem uplynulého roku pro nás 
tak byla preventivní práce v  oblasti 
užívání marihuany. Díky tomu, že 
klub je jedním z  mála míst, kde mladí 
mohou o tomto tématu mluvit otevřeně 
a  kam i  mohou za jasně stanovených 
podmínek přijít pod jejím vlivem, máme 
prostor na toto rizikové chování obratem 
reagovat. Minulý rok jsme tak hojně 
informovali o  rizicích pravidelného 

a  dlouhodobého užívání marihuany, 
především o  negativním vlivu, který 
má na vývoj lidského organismu 
v  mladém věku. Do klubu jsme si 
také pozvali pracovníka z  organizace 
Progressive o.p.s. (zaměřující se na 
práci s  drogovou závislostí), který pro 
nás vedl besedu o marihuaně. Povídali 
jsme si o problematice závislosti, harm 
reduction – snižování rizik spojených 
s  konzumací – a  trestní rovině užívání, 
držení a distribuce marihuany. 

V průběhu roku jsme tematizovali i užívání 
CBD a  HHC marihuany, která je na rozdíl  
od ‚‚běžné‘‘ marihuany s  vyšším podílem 
THC legálně dostupná.
S jednotlivci jsme ale rozebírali i to, co jim 
droga dává a bere. Užívání marihuany totiž 
často bývá sekundárním projevem nějaké 
nepříznivé sociální situace jedince. 
Zjišťovali jsme proto, co mladé lidi k užívání 
vede. Pro některé jsou to problémy doma, 
ve škole, v  partnerských vztazích nebo 
stres, který jim brání v  kvalitním spánku. 
Společně jsme pak pracovali také na řešení 
těchto příčin, bez něhož se lze závislosti 
málokdy zbavit.

Svatoplukova

Sp
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Sekaninova

Botič

Jaromírova

63

STATISTIKY

134 otevíracích dní

132 uživatelů služby

1041 návštěv klubu

918 hodin intervencí

45 navázaných prvokontaktů 
(první návštěva v klubu)

Klub Beztíže2

OTEVÍRACÍ DOBA: 
út, st, pá 14-19h

CÍLOVÁ SKUPINA: 
11-18 let

TÝM: 
 Alice Forgácsová, Jan Šolc, Sabina 
Říhová, Iva Petrová (do dubna), 
Jan Horyna (do října)

JAROMÍROVA 63, 
PRAHA 2 – NUSLE
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Streetwork Beztíže – Praha 2
Páru chybí podpora v  řešení situace  
ze strany jejich rodiny, o  niž si řekli 
v  naší službě. Společně jsme se věnovali 
zejména vyhlídkám na osvojení dítěte 
a  pravidelně pár doprovázeli na schůzky 
s  Orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD) Praha 2 či  s  organizací Cestou 
necestou věnující se rozvoji rodičovských 
kompetencí. 

‚‚Doma se necítím dobře, nikoho 
nezajímám a  nikdo mi nerozumí‘‘ patří 
mezi časté věty, které jsme letos od 
mladých lidí slýchali. Potřeba někam 
patřit, mít ve svém okolí podporu 
a  zároveň ochranu se řadí mezi 
základní potřeby nezbytné pro zdravý 
vývoj identity dospívajících. Absence 
kvalitního rodinného prostředí 
a  s  ním související podpory může 
přispívat k  negativnímu sebepojetí 
a  k  obtížím při vypořádávání se 
s  nevyhnutelnými výzvami na cestě 
k  dospělosti. Proto jsme v  uplynulém 
roce mladým lidem poskytovali 
bezpečné prostředí pro otevírání těchto 

témat. Podporovali jsme je ve sdílení 
svých pocitů a v komunikaci s rodiči. 
Konkrétně jsme tak například diskutovali 
o  možnosti facilitačního setkání 
s  rodiči ohledně pocitů chybějícího 
respektu a nedostatečného zájmu nebo 
jsme s  mladou dvojicí probírali možný 
odchod z  domova do Domu na půl 
cesty z  důvodu eskalujících konfliktů 
s  rodiči. Podporu jsme poskytovali 
také mladým rodičům, jejichž dítě 
je vzhledem k  jejich věku v  náhradní 
rodinné péči. 

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

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6-26 let

TÝM: 
Augustina Micková, Aneta Bojčeva, 
Matouš Knapp (do června)

STATISTIKY

96 dní v terénu 

55 uživatelů služby

374 setkání s mládeží

660 hodin intervencí

9 navázaných prvokontaktů
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Streetwork Beztíže – Žižkov
Obchodní centrum na Praze 3 je pro nás 
významným kontaktním místem, kde 
působíme již řadu let. Prostory a  okolí 
OC mezi mladými lidmi nabývají velké 
popularity. S  vedením OC dlouhodobě 
spolupracujeme a  v  únoru jsme 
dokonce ve spolupráci s ním uspořádali 
dva workshopy pro zaměstnance 
bezpečnostní agentury věnované práci 
a komunikaci s mladými lidmi. 
Po workshopech následovalo klidnější 
jaro a  až během léta Flora opět 
‚‚ožila‘‘. Objevila se zde velká skupina 
dospívajících, která v  areálu a  okolí 
začala trávit volný čas a páchat drobnou 
trestnou činnost. Této partě jsme se 

začali aktivně věnovat. S jednotlivci jsme 
řešili dění v jejich životech a poskytovali 
jim potřebné informace a  podporu. 
Soustředili jsme se ale také na prevenci 
trestné činnosti v  obchodním centru 
a  okolí. Otevřeně jsme se skupinou 
komunikovali o nepatřičnosti některého 
jednání a  upozorňovali ji na jeho 
možné důsledky. Bavili jsme se také 
o  alternativách trávení volného času 
a nabízeli různorodé aktivity. 

Práce s  touto skupinou nebyla vždy 
snadná, průběžně se měnilo její složení 
a někteří členové o kontakt s námi nejevili 
zájem. I přes to se nám s mládeží postupně 
podařilo navázat přátelský vztah, který 
otevřel cestu efektivnější spolupráci. 
Souběžně jsme komunikovali s  vedením 
a  bezpečnostní službou obchodního 
centra, abychom hledali způsoby, jak zlepšit 
situaci v  areálu pro ostatní návštěvníky. 
Díky tomu jsme se mohli stát prostředníky 
mezi mladými lidmi a ostrahou OC, pomoci 
oběma stranám komunikovat své potřeby 
a zprostředkovávat kontakt mezi mladými 
lidmi v nesnázích a většinovou společností.

DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
po, út, čt 14-19h 
(od listopadu do února 13-18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6-26 let

TÝM: 
David Stybor, Julie Kretinina, Yuliia 
Kirakovjanova (do června)

STATISTIKY

143 dní v terénu 

66 uživatelů služby

456 setkání s mládeží

1027 hodin intervencí

7 navázaných prvokontaktů

Streetwork 
Žižkov
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Streetwork Beztíže – Praha 10
V  našich službách se často setkáváme 
s dětmi a mladými lidmi v bytové nouzi, 
přebývajícími na ubytovnách, u  přátel 
nebo v  provizorních podmínkách 
u  příbuzných. V  minulém roce jsme 
intenzivně pracovali s dětmi z ubytovny 
v  Malešicích, kam se nám podařilo 
navázat i sociálně aktivizační službu pro 
rodiny s dětmi (SAS) Společnou cestou. 
Spolupracovali jsme ale i  s  mladými 
lidi bez střechy nad hlavou, což pro 
nás bylo novou zkušeností. Naše práce 
začala mapováním návazných služeb 
pomáhajících lidem bez přístřeší 
a  postupným seznamováním se s  tím, 
s  čím vším se mladí lidé bez domova 

potýkají. Silně prožívají například 
stigmatizaci spojenou s  kontaktem se 
sociálními službami, a  tak se jim často 
vyhýbají. Raději přečkají noc venku, 
a  když už se rozhodnou, že zkusí 
sehnat nocleh pod střechou, zjišťují, 
že noclehárny a  azylové domy jsou 
přeplněné, pro mladé lidi nevyhovující 
nebo mají vymezenou cílovou skupinu, 
do které oni nespadají. Smysluplnou 
alternativou pro mladé lidi jsou 
momentálně Domy na půl cesty, 
které cílí na mladé dospělé vycházející 
z  dětských domovů a  podobných 
zařízení. 

V jednom z nich jsme také nakonec zajistili 
místo dvojici, s  níž jsme pracovali tento 
podzim. O  těchto službách ale mladí lidé 
nejsou zpravidla informováni. Záchytným 
bodem pro ně mohou být terénní programy, 
jako je ten náš, které jim pomohou 
zprostředkovat kontakt. Kapacity Domů  
na půl cesty jsou ale omezené a jsou určené 
pro větší množství ohrožených skupin. 
V  českém prostředí v  současnosti zcela 
chybí specializované azylové domy pro 
mladé lidi bez domova, které by se věnovaly 
specifikům této cílové skupiny a její sociální 
rehabilitaci. 

DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
po, st, čt 14-19h 
(od listopadu do února 13-18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6-26 let

TÝM: 
Lucie Hrušková, Šimon Pohořelý

STATISTIKY

143 dní v terénu 

100 uživatelů služby

730 setkání s mládeží

1052 hodin intervencí

19 navázaných prvokontaktů

Streetwork 
Praha 10
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Rok 2022 v číslech

1darovaný 
telefon

292%
tolik procent ZÍSKALY 
DOHROMADY NAŠE SLUŽBY 

v ROZVOJOVÝCH 
AUDITECH

19
3

účastníků 
nadstavbových 

AKCÍ z řad  
uživatelů našich 
služeb

15NÁVŠTĚV na 
ubytovně 
v Malešicích

5,1°C přibližná 
průměrná teplota 
v terénu v zimních 
měsících

ženy

188
muži 

251

57,2 %42,8 %

SLOŽENÍ UŽIVATELŮ SLUŽBY PODLE POHLAVÍ  
439 LIDÍ

VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ 
TERÉNNÍCH SLUŽEB
(se smlouvou), dohromady 72

VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ 
NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ  
(se smlouvou), dohromady 99

4 940
hodin jsme strávili 
intervencemi s mládeží

632
LIDÍ SE ZÚČASTNILO našich 
zábavně-motivačních akcí

15–17 let
55,2 %

11–14 let
20,17 %

18–21 let
24,56 %

6–10 let
4,2 %

18–21 let
22,8 %

15–17 let
37,1 %

22–26 let
5,7 %11–14 let

30 %
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Další činnosti
PREVENTIVNÍ VÝJEZDOVÉ AKCE

V roce 2022 jsme uspořádali tři 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 samy sebe v náročných situacích a vyzkoušet si 
zvládnout nové výzvy.
V květnu jsme se společně s NPK Husita vypravili na jarní výjezd na Kokořínsko. 
V červenci jsme v Podkrkonoší zorganizovali resocializační pobyt pro děti v péči 
OSPOD MČ Praha 10, doplněný účastníky z  našich služeb. A  na konci října jsme 
společně s kolegy pedagogy z DDM Ulita připravili inkluzivní tábor na Křivoklátsku 
pro děti ze služeb Beztíže a z volnočasových kroužků DDM. Akce jsme uspořádali  
za podpory MHMP, MČ Praha 3 a MČ Praha 10. 
Mladí lidé ve věku 10–18 let tak s  námi mohli minulý rok zažít ‚‚klasickou‘‘ 
táborovou zkušenost výletů, spaní pod širým nebem, táboráků a vaření na ohni. 
Kromě toho se během programu soustředíme i na podporu dovedností spolupráce 
a  komunikace, poskytujeme mladým lidem emočně korektivní zkušenosti 
v  bezpečném prostředí a  klademe důraz na podporu sebereflexe. Během 
různorodých aktivit jsou zúčastnění v  živém kontaktu se svými vrstevníky 
z  jiných sociálních skupin. Tyto zkušenosti jsou pro účastníky všestranně 
obohacující a dávají vzniknout novým přátelstvím, která přetrvávají i po návratu do 
Prahy, což by v běžném životě vzhledem k segregaci v některých školách a dalším 
faktorům bylo prakticky nemožné.
Preventivní výjezdové akce pořádáme již od roku 2009. Při jejich realizaci vycházíme 
z metod zážitkové pedagogiky, principů osobnostně sociálního rozvoje nebo třeba 
z konceptu The Hero’s Journey.

ZÁBAVNĚ-MOTIVAČNÍ AKCE

Pravidelně pořádáme během roku tři velké zábavně-motivační akce – Narozeniny 
Beztíže, Letní party a  podzimní Vrshowice zatápí. V  uplynulém roce se jich 
zúčastnilo celkem přes 600 lidí, a to jak z řad naší cílové skupiny, tak širší veřejnosti.  
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. Dalším cílem 
našich zábavně-motivačních akcí je propojovat lidi z různých sociálních skupin, 
zejména pak ty, s nimiž pracujeme, s většinovou populací.

DALŠÍ NADSTAVBOVÉ AKCE BEZTÍŽE

beseda o marihuaně ve spolupráci 
s organizací Progressive
workshop o genderu a sexuální 
orientaci
preventivní workshop organizace 
Consent Když to nechce, tak to nechce 
(o roli souhlasu u sexu)

workshop latinskoamerických tanců

beseda o motivaci ke studiu s Romeou

macramé workshop

letní výlety – zábavně naučný park, 
koupaliště

preventivní akce Freestyle Scootering 
na Gutovce

rozvojové únikové hry

preventivní umělecké workshopy 
Graffiti chill a Graffiti jam

thaiboxový workshop

zážitkové odpoledne na lasergame

divadelní workshop

komunitní odpoledne u ubytovny 
Černokostelecká

workshop finanční gramotnosti
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MÍSTNÍ KOMUNITA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ

Hledáme cesty k  co nejlepšímu soužití a  spolupráci s  obyvateli lokalit, kde 
pracujeme. Bavíme se s našimi sousedy a sbíráme od nich zpětnou vazbu, účastníme 
se akce Zažít město jinak ve všech našich lokalitách a komunitní charakter mají i námi 
pořádané velké zábavně-motivační akce. Jsme také zapojeni 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

V minulém roce jsme se otiskli do povědomí naší cílové skupiny skrze sérii streetových 
samolepek s  QR kódem rozmístěných ve veřejném prostoru, díky nimž si může 
každý ihned vyhledat aktuální informace o našich službách. Navrhli a vytvořili jsme 
vlastní design obalů na vatové filtry – harm reduction materiál, který v rámci služby 
nabízíme – a redesignu se po letech dočkal i vývěsní štít Klubu Beztíže na Žižkově.
Širší veřejnost nás měla možnost sledovat skrze výstupy v  pořadu Artcafé nebo 
O Roma vakeren na Českém rozhlasu. V tištěných periodikách pak v Deníku N, Právu 
nebo v rubrice Jeden den týdeníku Respekt. Ve spolupráci s mladými tvůrci z FAMU 
jsme také natočili fundraisingové video a  založili sbírku na portálu Darujme.cz.  
Na podzim jsme rámci Týdne nízkoprahových klubů připravili komentovanou 
procházku po opomíjených místech Prahy 10, kterou následovalo několik mediálních 
výstupů pojednávajících o tématu procházky a naší práce.

SPOLUPRACUJEME S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI A PLATFORMAMI

Beztíže je součástí odborných spolků a pracovních skupin:
Česká asociace streetwork, Otevřená skupina NNO pracujících s ohroženými dětmi 
a mládeží, Župan – pracovní skupina nízkoprahových služeb v Praze, Systém včasné 
intervence Prahy 2, Hate Free a další.

DOBROVOLNÍCI A STÁŽISTÉ

V  roce 2022 u  nás čerpali inspiraci pracovníci a  pracovnice ze spřátelených 
organizací z  ČR i  zahraničí. Navštívili nás dvě velké zahraniční delegace – jedna 
sestávala z kolegů pracujících s dětmi a mládeží z  různých zemí Evropy, kteří se 
k nám podívali v rámci projektu ENYWA – European youthworkers unite to empower 
youth and youth field, druhá byla složena ze zástupců ministerstev školství 
a mládeže ze všech členských zemí EU, kteří se u nás zastavili v rámci jejich návštěvy 
Domu dětí a mládeže Prahy 3. Skrze projekt Společně a odborně České asociace 
streetwork jsme poskytli stáž čtyřem pracovníkům z členských organizací asociace. 
Mimoto se k nám přijeli inspirovat další čtyři pracovníci z nízkoprahových služeb 
v ČR a čtyři kolegové z organizace Ulita o. z. sídlící v Bratislavě. Zázemí pro svou 
dlouhodobou praxi při studiu u nás našly celkem tři praktikantky. Během roku se 
do činnosti našich služeb zapojili celkem tři dobrovolníci vypomáhající na akcích 
a při doučování.

http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_frontpage&site=cas
http://forumtp.webnode.cz/
https://www.facebook.com/zupan.nzdm/
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vzdělávání IKP (Institut kontaktní práce): Jak na prevenci v NZDM; Krizová 
intervence nejen pro streetwork; Duševní zdraví dětí, dospívajících a jeho 
prevence; Práce s předsudky v sociálních službách; Kompetence ke kontaktní práci

vzdělávání Prev-centrum, z.ú.: Nikotinové sáčky a jejich zneužívání v kontextu 
dospívajících

sebezkušenostní trénink Divadlo bez domova: Cesta hrdiny / Hero’s Journey

výcvik Asociace mediátorů: Výcvik Řešení konfliktu technikou mediace

rozvojový projekt ČAS: Společně a odborně v Praze – metodický rozvoj, evaluace

…a jako stážisté jsme navštívili tato zařízení:
Ponton, z.ú. – NZDM Pixla a  Bedna; Centrum Anabell, z.ú.; Dětská psychiatrická 
klinika 2. LF UK a FN Motol; Dům tří přání, z.ú.; Diagnostický ústav pro mládež Praha 
2; Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4; Adiktologická ambulance 
VFN; Centrum primární prevence Drop In, o.p.s.; NZDM Pacific, Komunitní centrum 
Motýlek, z.ú.

INTERVIZE, SUPERVIZE, PORADY

Každý týden se scházíme na pravidelných poradách jak v jednotlivých týmech, tak 
v rámci celého týmu Beztíže. V rámci nich řešíme provozní otázky, sestavujeme 
dílčí programy služeb, navzájem se inspirujeme novinkami z  oboru 
a pracujeme na společných akcích. Na začátku každého roku se také věnujeme 
strategickému plánování, kdy analyzujeme, hodnotíme a plánujeme naši práci.
V  týmech jednotlivých služeb se týdně účastníme intervizí, kde rozebíráme 
potřeby mladých lidí, s  nimiž pracujeme, hledáme nejvhodnější řešení 
jejich situací, a každý měsíc docházíme na supervize pod odborným vedením 
supervizorů (Zbyšek Mohaupt, Svetlana Pokorná-Vrablecová, Lena Tomšů, Jan 
Paleček, Jan Šíp, Bohunka Kalousková a Jan Holeyšovský).

Náš tým
Tým Beztíže tvoří pracovnice a  pracovníci s  různorodými dovednostmi 
a osobnostmi. Ceníme si rozmanitosti našeho týmu a kvalit jeho jednotlivých členů. 
Společně se vzděláváme, rozvíjíme, hledáme nové a  kreativní cesty a  postupy. 
I proto je pro nás podstatný dobrý výběr našich pracovníků. Díky Janu Gruberovi 
a společnosti Gruber & Kyrianová 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.

VZDĚLÁVÁME SE

V  roce 2022 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:

Déčko Liberec, z.s.: Komplexní kurz krizové intervence 

http://www.anabell.cz/
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Rozpočet Beztíže 2022 Děkujeme

PŘÍJMY

MČ Praha 2: Klub Beztíže2 400 000 Kč

MČ Praha 2: Streetwork Beztíže 400 000 Kč

MČ Praha 3: Klub Beztíže 104 000 Kč

MČ Praha 3: Streetwork Beztíže 144 000 Kč

MČ Praha 10: Streetwork Beztíže 700 000 Kč

MPSV: Klub Beztíže 3 976 000 Kč

MPSV: Streetwork Beztíže 2 905 000 Kč

MHMP: Prevence kriminality 460 000 Kč

MČ Praha 2, 3 a 10: Preventivní a výjezdové akce 332 700 Kč

Ostatní příjmy (dárci, hostování, úroky, Ulita) 78 826 Kč

Česká asociace streetwork 113 986 Kč

Celkem 9 614 512 KČ

Děkujeme političkám a politikům MHMP, MPSV a jednotlivých městských částí, stejně tak jako 
pracovnicím a pracovníkům následujících institucí a organizací:

MHMP, MPSV:
Mgr. Vít Šimral, PhD. et PhD., Mgr. Milena Johnová, Mgr. Lenka Němcová, Mgr. Luboš Čuta, 
Mgr. Tereza Majorová, Mgr. Jindřich Exner, PhDr. Tereza Eichlerová, Mgr. Jana Havlíková, 
Ing. Veronika Pavlíková, Bc. Věra Syřínková, Mgr. Martina Kryšpínová, DiS., Mgr. Petra Jírů,  
Bc. Eva Brchlová, Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová a další.

MČ Praha 2:
Ing. Alexandra Udženija, Michal Zuna, JUDr., MPA Andrea Horáková, PhDr. Tomáš Klinecký, 
Mgr. Marta Konvičková, Mgr. Terezie Paterová, Eva Šimáková, Bc. Lukáš Bachura, DiS. a další.

MČ Praha 3:
Mgr. Ondřej Rut, Mgr. Michal Vronský, Mgr. Vladimír Beran, Mgr. Martina Chmelová, Mgr. Alena 
Chodorová MPA, Bc. Jiřina Lojková, Bc. Helena Blažejová, Bc. Martina Vejmělková, Martina 
Minhová, Bc. Renata Grofová, Mgr. Alena Gotmanovová, Mgr. Iveta Němečková a další.

MČ Praha 10:
MgA. David Kašpar, Mgr. Michal Kočí, Bc. Pavel Petřík, Mgr. Bc. Jana Vinterová, Bc. Michal 
Volák, Mgr. Anna Chochulová, Bc. Linda Zákorová, Mgr. David Florian, Mgr. Zuzana Stupáková, 
Mgr. Veronika Žolčáková a další.

PČR a MP:
por. Bc. Ondřej Penc, npor. Mgr. Karel Müller, npor. Mgr. Bc. Marek Svoboda, Andrea 
Dokládalová, DiS, Bc. Michal Ridl, Bc. Lukáš Kačerovský, Bc. Leoš Jandera a další.

Škol Prahy 2,3 a 10:
Mgr. Martin Tauber, Mgr. Marie Komorousová, Mgr. Božena Brožová, Mgr. Monika Kupcová, 
Mgr. Michal Žmolík, Mgr. Kateřina Mayerová, Bc. Anna Čížková, Mgr. Karin Marques, Mgr. Pavel 
Dobeš.

Neziskových organizací a dalších spřízněných subjektů:
Bc. Martina Horvátová, Mgr. Lucie Hašková, Mgr. Jakub Čihák, Bc. Tomáš Rezek, Mgr. Edita 
Janečková, Bc. Jana Lišková, Michal Šob, Bc. Petra Wünschová, Mgr. Bronislav Podlaha, 
Mgr. Tomáš Ergens, Mgr. Jiří Horák, Mgr. Martina Zimmermannová, Mgr. Martina Zikmundová, 
Mgr. Pavla Kubíčková a další.

Osobní náklady 8 295 628 Kč

Materiál 118 753 Kč

Drobný a dlouhodobý majetek 7 980 Kč

Energie, opravy, udržování 107 372 Kč

Cestovné 60 468 Kč
Služby (preventivní akce, výjezdy, supervize, 
vzdělávání, tisk atd.)

1 013 238 Kč

Ostatní náklady 11 073 Kč

Celkem 9 614 512 KČ

VÝDAJE

VELKÝ DÍK PATŘÍ NAŠIM KOLEGŮM Z DALŠÍCH ODDĚLENÍ ULITY!

Aidan Uvanni / Alžběta Matysová / Annamária Vávrová / Areál Gutovka / Artem Vartanyan 
Bret Stephenson / Bohunka Kalousková / Cirqueon / Černý Petr Tattoo / Česká asociace 
streetwork / Diakonie ČCE – projekt Krabice od bot / DJ Bica / dobrovolnice: Lucie 
Milaniaková, Tereza Barteková a Veronika Vránová / Drop In / Edita Janečková a Nová Trojka 
Elisabeth a Adam / Escape Point / Fífa /František Pethö / ETF Univerzita Karlova / Foggy 
Fogosh / Gabriela Lepková / Gizmania / Helakniero / Charlotte Lamar / Chutnej / Ifesinachi 
Nwanyanwu / In Motion Academy / Jakub Šrámek / Jan Kopic / Jan Holeyšovský / Jan 
Paleček / Jan Šíp / Jarka Dvorská a  Městská knihovna Praha / Jaroslav Oláh / Jiří Horák 
Klára Zápotocká / Konsent z.s. / Lazerfun / Lena Tomšů / Letní Dům / Lucie Červenková 
Ľubomír Hornák / Marsell Bendig / Mezipatra / Meta o.p.s. / Mikoláš Arsenjev / Misho 
NC Eden / NKP Husita / NZDM Decima / Ondřej Špalek / Oliver Ladra / Petr Hampacher 
Petr Macháček / Prev - centrum, z.ú. / Progressive o.p.s. / pracovní skupina Župan 
Diecézní charita Brno / Refew / Renne Dang / R-mosty / Roman Kocián / Romea 
Roxana Kubovská / Rubikon Centrum / Robert Knébl / Římskokatolická farnost u  kostelů 
sv. Mikuláše a sv. Václava Praha – Vršovice / Sharlota / Triangl - centrum pro rodinu / Vandal 
Věra Růžičková / Veronika Jindrová / Vlastimil Hruška / Viktorie Kolínská / Vzlet / Zuzana 
Otrubová a PANTER / TUDYTAM, z. s. / Tomáš Pacovský / Rafo / Světlana Pokorná-Vrablecová 
Zbyšek Mohaupt / Zdena Honsová Filípková / Zora Čápová



Partneři

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

beztize.cz
facebook.com/beztizepraha
youtube.com/Beztize
instagram.com/beztize_praha
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Za pomoc, bez které by Beztíže nemohla fungovat, děkujeme našim partnerům:

Děkujeme také Pavlu Mickovi za poskytnutí zázemí pro náš týmový výjezd a Janu 
Gruberovi (Gruber & Kyrianová Consulting s.r.o.) za dlouholetou podporu formou 
vedení našich výběrových řízení.

KONTAKTY

Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Veřejná sbírka – číslo účtu:
2200295893/2010 
Vedoucí Beztíže: Tomáš Klumpar: 773 760 726, klumpar@ulita.cz

Ilustraci pro výroční zprávu vytvořila Bety Suchanová
Fotografii na straně 8 pořídila Anna Šolcová

mailto:klumpar@ulita.cz
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