leden – březen 2018
Beztíže oslavila 17leté výročí svého působení. Dorazilo přes 180 lidí, z toho více než třetina našich klientů. Na akci vystoupili Jan
Bendig a Roma Boyz, kteří také zasedli v porotě pěvecké soutěže. Program doprovázely sportovní soutěže, fotbálkový turnaj, kosmetický
koutek a další aktivity.
Dále jsme uspořádali dva parkourové workshopy - v aréně Freestyle Kolbenka a jako inkluzivní akci na hřišti DDM Ulita s lektory
z In Motion Academy. Hlavními cíli parkourových workshopů je klienty naučit, že: pokud skáčou, tak bezpečně, respektují limity své
i druhých, předchází konfliktům s obyvateli a policií a umí poskytnout zraněným nejlepší možnou pomoc. O parkouru a jeho významu
napsala článek pro časopis Prevence naše pracovnice Romana Dolečková.
V prvním čtvrtletí jsme také stihli vydat výroční zprávu za rok 2017 a připravit se na rozvojový audit České asociace streetwork.
Vydali jsme článek v Radničních novinách
s informacemi o naší práci ve prospěch komunity.
Do klubu začali chodit, i díky naší práci ve školách, nové party
i jednotlivci, kteří se vzájemně neznali a rozpačitě se v klubu
míjeli. Uspořádali jsme několik turnajů (v kartách, šipkách,
Xboxu), kde zjistili, že mají mnoho společného. Také jsme
zažili mezinárodní den, kdy se v klubu potkali lidé z Indie, Chile,
Moldávie a Vietnamu.
V rámci měsíčních tematických celků jsme rozebírali otázky
týkající se partnerských vztahů a sexu, včetně různých mýtů
a nejasností. Také jsme řešili školu a práci, přičemž klienty
zajímal systém školství nebo na jaké škole pokračovat.
Kam směřovat řeší většina našich dospívajících klientů, proto je
pro ně důležité mít možnosti, kde se rozvíjet. Za tímto účelem
jsme uspořádali fotografický workshop včetně kurzu úpravy
fotek, workshop výroby stolu či výmalbu klubu, která vedla
jednoho klienta k přihlášce na malířské učení.
Dále pravidelně pořádáme posilovací tréninky a rapové
workshopy, kam začala chodit nová parta motivovaných kluků.

Od začátku roku se těšíme hojné návštěvnosti, což přináší i své
stinné stránky. Opakovaně jsme se dostali do tzv. „stop stavu“,
kdy byla naplněna kapacita klubu na maximum. S tím se
vázaly i drobné konflikty, které vyžadovaly naše pevné postavení
mezi mantinely pravidel klubu. Díky tomu jsme, i přes velký
počet klientů, udrželi kvalitu služby a měli dostatek prostoru
pro individuální práci.
Kapacitu klubu jsme diskutovali i v rámci klubových
parlamentů, kde jsme také osvětlili potřebu jasně určených
pravidel. Klienti sami navrhli a odhlasovali několik dalších
dílčích pravidel, které předchází konfliktům.
Během měsíčních témat jsme rozebírali, že „jiný nemusí být
divný“. Na diskusi jsme pozvali hosta Karima, který
v posluchačích vzbudil mnoho otázek. Dále jsme „bojovali proti
nudě“ pomocí několika turnajů a soutěží. A také jsme se věnovali
otázkám týkajících se komunikace s Úřadem práce.
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Začátkem roku jsme řešili několik závažných témat spojených
s trestnou činností (drobné krádeže, rodiče ve výkonu trestu
a život na ulici). Mapovali jsme, jak se věci mají, podporovali
klienty v obtížné životní situaci a nabízeli možnosti řešení jejich
problémů. Například se nám podařilo motivovat klienta, který
spáchal TČ, aby se ke svému jednání postavil čelem a postupoval
oficiální cestou.
Často jsme problematizovali užívání marihuany. Se staršími
klienty (okolo 22 let) jsme také řešili hledání zaměstnání
a vlastního bydlení či partnerské vztahy.

Celé první čtvrtletí jsme zaznamenávali poptávku po akcích
Beztíže. Věnovali jsme se tématům volného času, jeho
efektivnímu trávení a předcházení nudě.
Nově jsme začali potkávat větší party klientů v OC Eden.
Někteří z nich jsou v ústavní péči. Jejich situaci jsme s nimi
rozebírali a reflektovali.
Dále vzrostl zájem o kondomy, které v případě potřeby
nabízíme. Na základě toho jsme se bavili a vysvětlovali principy
harm reduction ohledně partnerských vztahů a bezpečném
sexu. Podobně jsme problematizovali užívání marihuany
a rozdávali uhlíkové filtry minimalizující dopad škodlivých látek.
Klienty, kteří ji neužívají, jsme motivovali a podporovali
jejich zdravý postoj.
A přivítali jsme v týmu novou pracovnici Yasmínu Braham.

Naši pracovníci se zúčastnili těchto seminářů a konferencí: Nová
náboženská hnutí, Start mladých lidí do dospělého života, První
pomoc pro pracovníky v sociálních službách, Jak vést malý tým.
Garantka Klubu Beztíže a Streetwork Beztíže – Praha 2 se spolu
s dalšími kolegy pražských nízkoprahů zúčastnila 4denní
výměnné stáže v Maastrichtu – BVJONG. Navštívili řadu
zajímavých služeb pro mládež většinou spadajících pod
organizaci Trajekt.
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S mládeží na Praze 2 jsme nejvíce řešili školu (šikana, problémy
s učiteli, známky a doučování), drogy (převážně konzumace
marihuany a její dopad na vnímání) a partu (problémy v partě,
hádky a pomluvy).

Prahy

leden - březen 2018

17. narozeniny Beztíže – Klub Beztíže praská ve švech.

Parkour workshop ve freestyle aréně Kolbenka.

Diskuse „Gádžové x romové“ v Klubu Beztíže .

Výměnná stáž v Maastrichtu – BVJONG.

Inkluzivní parkourový workshop na hřišti DDM Ulita.

Fotografický workshop s Janem Losenickým.
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Všechny naše fotky a videa naleznete na:
beztize.rajce.idnes.cz
youtube.com/Beztize – podívejte se na naše video z oslavy 17. narozenin!

