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Všechny naše služby postupně prošly rozvojovými audity České asociace streetwork a to s výbornými výsledky. Odnášíme si ocenění,
spoustu cenných podnětů a motivaci pro další práci. Tu jsme čerpali i při strategickém plánování, kde jsme procházeli SWOT analýzy
všech služeb a projektů a nastavovali cíle na další rok. Dále jsme se zúčastnili konference České asociace streetwork se dvěma příspěvky.
Do našich služeb také zavítali stážisté z Německa a Holandska. A náš vedoucí Tomáš Klumpar vyrazil s delegací z MPSV do Švédska
za inspirací a síťováním a stal se metodikem v projektu „Inovativní přístupy posilující rozvoj preventivních služeb v současném systému
sociálně-právní ochrany“.
Jako každý rok jsme uspořádali letní párty Stav Beztíže. Tentokrát jsme se těšili rekordním počtem návštěvníků – celkem 451 lidí.
Zúčastnění si vyslechli vystoupení rappera Resta, zpěváka Jana Bendiga a tria UGC (United Gipsy Crew). Program doplnil jeden z našich
klientů, který pravidelně navštěvuje rapové workshopy, a tím podpořil smysl našich zábavně-motivačních akcí – inspirace a motivace k
cílevědomé práci na dosažení svých snů. Návštěvníci dále soutěžili v líčení či fotbale, zažili trochu adrenalinu při parkourovém
workshopu a následné exhibici trenérů z In Motion Academy.
V parkouru jsme dále pokračovali v rámci velké inkluzivní akce Skákej Beztíže, kam dorazilo 40 mladých lidí. Cílem bylo dozvědět se
základní bezpečnostní pravidla a propojit naše klienty s běžnou mládeží. Podobné zážitky si odvezli i klienti, kteří s námi vyrazili na
preventivní výjezdovou akci do Zbraslavic. Víkend byl nabitý nevšedními aktivitami, jako je zdolávání lanového centra, bungee
running a střelba ze vzduchovky. Nemohl chybět ani táborák, noční bojovka či pěší a kolový výlet. Mnozí z našich klientů byli poprvé v
přírodě, přes noc mimo domov či na kole.

Na Žižkově jsme prostřídali tři různorodá témata. Nejprve jsme
hledali talent v nás, což završila výstava nejlepších snímků z
fotoworkshopu. Dále jsme probírali internet a sociální sítě jejich rizika, jak se chovat bezpečně a klienti si vyzkoušeli den
bez internetu. Posledním tématem byly mužsko-ženské
stereotypy. V rámci oddělených dívčích a pánských klubů jsme
se dostali na ožehavá témata. Nejvíce se zúčastnění doptávali na
první sex a menstruaci. Dále jsme kromě běžných témat řešili
například fungování OSPOD či pobyt na psychiatrii.
Zúčastnili jsme se dvou inkluzivních akcí v rámci prostor DDM
Ulita (Čarodějnice a Den dětí) a navázali jsme spolupráci se ZŠ
Jeseniova a ZŠ Cimburkova.

Měsíční témata se odvíjela od poptávky klientů, díky tomu jsme i
přes vysokou návštěvnost pracovali individuálně.
Kvůli
několika nečekaným těhotenstvím jsme se věnovali rodinným
tématům a přípravě na rodičovství. Dále jsme řešili agresi a
bitky. Přizvali jsme si romského boxera Stanislava Tišera, který
vyprávěl o svých zkušenostech z vězení, kam se dostal kvůli
bitkám, a jak mu pomohl box. A také jsme zájemcům pomáhali s
hledáním letních brigád. Mimo běžná témata jsme se dostali k
tématům jako je
partnerské
násilí, sexualita
či
sebepoškozování.
Zapojili jsme se do projektu studentek architektury, které
klienty nechali nafotit Nusle vlastníma očima, kreslit slepé mapy
oblasti a vytvořit galerii pod Nuselským mostem, což je aktuálně
součástí výstavy na UMPRUM.
Dále jsme zorganizovali besedu se sousedy, kam se dostavila
zástupkyně MČ Praha 2 a městské policie, abychom se
představili a diskutovali pohled místních na naše aktivity.

Druhé čtvrtletí jsme potkali mnoho nových tváří, které projevily
zájem a staly se našimi klienty. Mimo klasická místa jako je hřiště
u Vinohradské vodárny či park Folimanka, se mladí lidé často
objevovali na Palackého náměstí, v sadech Svatopluka Čecha
či na Nuselských schodech. Nejvíce jsme řešili užívání

návykových látek pomocí harm reduction - snižování rizik
spojených s užíváním.

Přibyla nám nová parta klientů, v nichž jsme vzbudili důvěru a
záhy se nám začali svěřovat s hlubokými tématy (záškoláctví,
neshody s rodiči atp.).
Poprvé jsme do terénu vzali kufřík s edukačními pomůckami
pro bezpečný sex, což nám pomáhalo prolamovat ledy a otevírat
intimní témata.
O naší práci jsme informovali veřejnost v rámci veletrhu
sociálních služeb Veletrojka.

Od druhého čtvrtletí jsme po domluvě s ÚMČ Prahy 10 rozšířili
oblast působení na celou Prahu 10. Monitorovali jsme navá
místa (Malešic, Strašnic, Skalka) a navázali další kontakty.
Zúčastnili jsme se dvou turnajů Ligy férového fotbalu,
uspořádali jsme
pingpongový turnaj s preventivním
programem a venkovní workout s možností sestavit si osobní
jídelníček.
Tradičního Graffiti jamu se zúčastnilo 55 klientů všech
terénních služeb, kteří se dozvěděli rozdíly mezi legálním a
nelegálním graffiti a vyzkoušeli vlastní tvorbu. Zájem vyjádřili
i místní obyvatelé, kterým jsme představili služby Beztíže.
Podobnou příležitost jsme měli na veletrhu sociálních a
návazných služeb v Praze 10.

Začátkem roku jsme se přihlásili do soutěže Co na to Češi,
vybrali nás a v květnu jsme soutěžili. Do prosincového vysílání
však nesmíme prozradit výsledek. Případnou výhru
investujeme do auta na naše preventivní aktivity.
V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 3,
kterého jsme téměř dva roky součástí, jsme se podíleli na
přípravě a realizaci kulatého stolu ohledně segregované školy
ZŠ Cimburkova. Svými zkušenostmi z našich služeb a
navázanými odborníky chceme přispět do diskuze o možných
změnách a zlepšení výsledku romských žáků.
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Rapper Rest na letní párty Stav Beztíže.

Tým Beztíže před soutěží TV Nova Co na to Češi.

Beztíže na konferenci České asociace streetwork.

Návštěva ve Švédské organizace Fryshuset.

Výjezdová akce ve Zbraslavicích - lanové centrum.

Skákej Beztíže v hale Freestyle Kolbenka.

Všechny naše fotky a videa naleznete na:
beztize.rajce.idnes.cz
youtube.com/Beztize – podívejte se na naše videa z letní párty Stav beztíže, Graffiti jamu a akce Skákej Beztíže!

