
trendy v beztíži
Tématem objevujícím se napříč službami je dlouhodobě 
marihuana, se kterou nemalá část mladistvých experimentuje. 
Bavili jsme se o rizicích s marihuanou spojených a předávali 
náš informační leták, ve kterém jsme mimo jiné varovali před 
nebezpečnými trendy, jako je využívání chemických hnojiv 
při pěstování či odrůdy s vysokým obsahem THC s výrazně 
negativními účinky na uživatele.
Pro naše klienty bylo důležité také téma školy. Mnozí z nich 
dokončují školu či se chystají na přijímací zkoušky, informovali 
jsme o dalších možnostech studia, asistovali s podáním 
přihlášek a poskytovali individuální doučování.

KLUB BEZTÍŽE NA ŽIŽKOVĚ
Dařilo se nám prohlubovat vztahy s novými klienty a klientkami. 
Aktivizace probíhala především skrze hudbu, klienti využívali 
hudebního vybavení klubu a účastnili se stále populárních 
rapových workshopů, tři z nich pak veřejně vystoupili na 
Narozeninách Beztíže.
Jedním z důležitých témat bylo poškozování cizího majetku 
v okolí klubu. S klienty jsme proto uspořádali klubový parlament, 

kde jsme takovou činnost problematizovali a diskutovali o jejích 
možných důsledcích. K tématu jsme zorganizovali také setkání 
se sousedy, kde jsme vysvětlovali smysl naší práce.
V březnu proběhl úklid před klubem a jeho okolím, do kterého 
se aktivně zapojilo velké množství dětí a společně jsme se učili 
pečovat o prostředí kolem nás. Naši klienti se také spolu s dětmi 
z DDM Ulita zúčastnili inkluzivního workshopu Slam poetry.

KLUB BEZTÍŽE2 V NUSLÍCH
V prvním čtvrtletí přibyla do klubu nová generace dětí, které 

právě dovršily 11 let, a klub se tak znovu omladil. Návštěvníky 
se dařilo zapojovat do chodu klubu, aktivně se podíleli na 
sestavování nových skříněk, učili se více pomáhat s úklidem 
klubu a udržováním čistého prostředí. 
Jedním z nových témat byly brigády, pomáhali jsme zájemcům 
s výběrem vhodné práce a asistovali při vyřízení žádosti. 
S klienty jsme se také věnovali tématu sexu, bavili se o jeho 
rizicích a na téma nechtěného sexu jsme promítali dokument 
s následnou diskuzí.
Uspořádali jsme mimo jiné fotbálkový turnaj, workshop vaření 
s profesionálním kuchařem, soutěž v malování či vyrábění 
z marcipánu, děti tak měly možnost naučit se něčemu novému 
nebo své dovednosti zdokonalit.

NOVINKY Z
LEDEN - BŘEZEN 2019

V březnu dosáhla Beztíže plnoletosti a naše 18. narozeniny jsme oslavili spolu s klienty i širokou veřejností. Na akci v Klubu Beztíže 
dorazilo přes 250 lidí. Na programu byla hudba, fotbálkový turnaj, kadeřnický koutek, aktivity na hřišti i hry pro nejmenší.

Začátkem roku jsme hodnotili uplynulé období a určili si cíle a plány na rok 2019. Jedním ze zásadních cílů je větší důraz na 
spolupráci se školami v našich lokalitách, věříme, že užší spolupráce může naši práci zefektivnit. 

Díky energii, kterou dlouhodobě spolu s dalšími organizacemi Prahy 3 věnujeme upozorňování na problémy segregované školy 
ZŠ Cimburkova, se podařilo toto téma otevřít na setkání Komise pro výchovu a vzdělávání Prahy 3. Jsme rádi, že se vedení MČ 
rozhodlo sestavit odborný tým, který pomůže škole v tolik potřebných změnách, a k diskuzi zve i veřejnost. 

Na konci března se v Amsterdamu konalo první setkání projektu Magic Wand, na kterém pod záštitou České asociace streetwork 
reprezentujeme spolu s organizacemi Likusák a Ponton Českou republiku. V rámci spolupráce 5 evropských států (Slovinsko, 
Chorvatsko, Portugalsko, Nizozemsko a ČR) vznikne mezinárodní metodická příručka terénní práce s mládeží. 

Spolu s naší zastřešující organizací DDM Ulita jsme se také stali součástí projektu 7 statečných pořádaného organizací Tudytam. 
7 vybraných organizací projde změnovým procesem za účelem zvýšení kvality svého řízení.

STREETWORK BEZTÍŽE - PRAHA 2
Po chladném lednu přineslo únorové oteplení i výrazné oživení 
lokality, rizikovou mládež se nám dařilo kontaktovat na nových 
místech, zejména v okolí Palackého náměstí. Nabízeli jsme 
jim naše služby a sdíleli s nimi čas. 
Nedílnou součástí prvního čtvrtletí byla aktivizace klientů v parku 
Folimanka, na místním hřišti jsme je zapojovali do sportovních 
aktivit a nabízeli smysluplné trávení volného času. Věnovali jsme 
se také individuálnímu doučování v přípravě na maturitu 
a přijímací zkoušky či jsme pomáhali s hledáním brigády.
V únoru jsme s klienty vyrazili na lasergame. Akce měla hojnou 
účast a sklidila velký úspěch, navíc si děti osvojovaly týmovou 
práci a učily se plánovat strategii, a to vše v duchu fair-play.

STREETWORK BEZTÍŽE - ŽiŽkov
V chladném začátku roku jsme venku mladistvé téměř 
nepotkávali, ale dařila se práce v obchodním centru 
Flora, s  jehož vedením jsme navázali spolupráci za účelem 
zefektivnění naší práce v objektu. Od února lokalita postupně 
ožívala a mohli jsme se věnovat i venkovní aktivizaci, děti si 
například vyzkoušeli žonglování s flowersticky. 

Dostávali jsme se i k hlubším individuálním rozhovorům, 

vedle témat, jako jsou rodina a vztahy, jsme se nově setkávali 
s   konzumací antidepresiv. Tento vysoce rizikový fenomén 
jsme s klienty problematizovali a varovali je před možnými 
fatálními důsledky takového jednání.

V březnu jsme se zájemci navštívili únikovou hru Pokoj. Společně 
jsme luštili rébusy a učili se spolupráci, díky akci jsme také s klienty 
prohloubili náš vztah, což nám umožní efektivnější práci.

STREETWORK BEZTÍŽE - PRAHA 10
Začátek roku jsme využili k práci v obchodním centru Eden. 
Navázali jsme spolupráci s novou skupinou mladistvých 
a  postupně jsme s nimi sbližovali. Při individuální práci jsme 
naráželi na závažná rodinná témata, jako je úmrtí v  rodině, 
závislost jednoho z rodičů či útěk z domova. V těchto těžkých 
chvílích jsme klientům vyjadřovali podporu a nabízeli pomocnou 
ruku. I v novém roce jsme doprovázeli klienty na Ligu férového 
fotbalu, za vzornou účast byli dva z nich vybráni na mezinárodní 
turnaj ve Francii a získali tak další motivaci i možnost poprvé 
se podívat do zahraničí. 
Uspořádali jsme zájezd na snowtubing a také terénní 
přespávačku, která byla pro zúčastněné velkým zážitkem. 
Součástí večera bylo i společné vaření a hraní společenských 
her, klienti se podíleli na přípravě večera, učili se spolupracovat 
a zažili pocit vlastní odpovědnosti.
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Všechny naše fotky a videa naleznete na:
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Oslava 18. narozenin Beztíže. Inkluzivní akce Slam poetry v Klubu Beztíže.

Snowtubing v Bedřichově. Přespávačka Streetwork Praha 10.

Odpoledne na Lasergame. Mezinárodní setkání Magic Wand.


