NOVINKY Z
ŘÍJEN - PROSINEC 2018
V rámci posledního čtvrtletí jsme nově definovali hodnoty organizace. Našimi hodnotami jsou Odvaha jít s dobou - nebojíme
se reagovat na dnešní výzvy, Profesionalita - máme jasně definované cíle, ale také hranice, a Partnerství - zakládáme si na
respektu, důvěře a týmové práci.
Abychom se nespoléhali jen na podporu úřadů a institucí, snažíme se prostředky na naší činnost sehnat i jinde. Přihlásili jsme se
do soutěže Co na to Češi na TV Nova a vyhráli. Za výhru chceme přispět na automobil pro dopravu na výjezdy a přemísťování
materiálu na akce pro mládež. Také jsme oslovili veřejnost, aby nás podpořila na náš sbírkový účet.
V říjnu jsme uspořádali tradiční zábavně-motivační akci Beztíže Zatápí. Z akce máme i video. V prostředí Kasáren Karlín se sešlo
přes 100 lidí z řad klientů i veřejnosti a společně mohli zažít rozmanitý program. Kromě hvězd jako Gipsy CZ vystoupila také
rapová skupina našich klientů Wasted Crew Records. Účastníci se mohli zdokonalit v shuffle dance, naučit se základy hry
frisbee či si vyzkoušet práci tatéra. Klienti objevovali další bezpečné způsoby zábavy, poznávali nové lidi, mohli se potkat se
svými vzory a získávali tak motivaci do dalšího období.

KLUB BEZTÍŽE NA ŽIŽKOVĚ

STREETWORK BEZTÍŽE - PARAHA 3

Vzhledem k nárůstu návštěvnosti jsme klub nově otevřeli
i pátý den v týdnu. Hlavní pracovní náplní se stalo mapování
zájmů a potřeb nových klientů. Do klubu většinou přicházely
různorodé skupiny, díky aktivizačním činnostem se nám dařilo
je propojovat a v klubu vládla příjemná bezkonfliktní atmosféra.

Centrem rizikové mládeže je nadále OC Flora, ač její výskyt
v oblasti vzhledem k častějším policejním zásahům znatelně
klesl. Navázali jsme kontakt s novými skupinami mladistvých
a vztah s nimi se nám dařilo postupně prohlubovat. Důležitým
tématem byla škola, ale také návykové látky. Jejich
konzumaci jsme klientům problematizovali, poukazovali jsme
na nežádoucí účinky drog a také na trestněprávní rovinu
s nimi spojenou.

Uspořádali jsme bojovku i sérii preventivních aktivit. Tradiční
Vánoční besídka proběhla ve spolupráci s projektem Diakonie
ČCE Krabice od bot, který zajistil dárky pro děti z chudých
rodin. Stále populární je rapový workshop, jeden z jeho
účastníků s úspěchem vystoupil na naší akci Beztíže Zatápí
a na celopražské akci Mikulášská. V listopadu také proběhla
přednáška organizace Imperativ věnující se šikaně a rasismu.

KLUB BEZTÍŽE2 V NUSLÍCH
V poslední době jsou častými tématy konzumace legálních
drog a také vztahy mezi jednotlivci a skupinami. To jsme
reflektovali skrze klubová Témata měsíce (legální drogy,
Černobílý svět) a díky nim jsme mohli s klienty problematiku
otevírat. Otázce odlišnosti a xenofobie se pak věnovala
i přednáška z organizace Imperativ.
Klubová nástěnka byla mnohokrát prostředkem k otevření
preventivních témat skrze individuální rozhovory s návštěvníky
klubu. Konstruktivně jsme řešili přestupky. Za ztrátu našeho
majetku pracovali viníci namísto finanční kompenzace pro klub,
a přijali tak plně svou zodpovědnost.
Připravili jsme mimo jiné holčičí přespávačku a také rozloučení
s odcházející dlouholetou garantkou klubu. Dobré ukončování
vztahů je v neustále se měnícím světě naší cílové skupiny důležité.

STREETWORK BEZTÍŽE - PARAHA 2
V závěru roku jsme se zaměřili na práci před školami, kde se
nám dařilo kontaktovat množství žáků a nabízet jim naše
služby. Věnovali jsme se intenzivnější práci a prohloubení
vztahů s těmi klienty, které jsme i přes chladné počasí
pravidelně potkávali. Nedílnou součástí naší práce bylo také
individuální doučování.
Ze závažnějších témat jsme se potýkali se šikanou na škole.
Spojili jsme se proto s Poradnou Minimalizace šikany,
následně jsme dotčeného informovali o možnostech řešení
a nabídli mu asistenci.
V posledním čtvrtletí jsme uspořádali terénní přespávačku
s noční bojovkou, Lasergame a návštěvu Jumparku. Klienti
vždy před začátkem akce diskutovali o pravidlech a sami je
následně sepsali. Tím jsme je vedli k větší zodpovědnosti za
své chování a akce díky tomu proběhly hladce.

Dařilo se také o naší práci informovat veřejnost. Díky
článku o rizikové mládeži v OC Flora na portálu Deník.cz se
o problematiku začala zajímat i další média. Lokalitu s námi
navštívila novinářka z deníku Právo a připravila rozhovor
s pracovníky i zástupci mládeže. Upozorňujeme tak na témata
dnešní doby, kterým je zatím ve veřejné debatě věnována
velmi malá pozornost.

STREETWORK BEZTÍŽE - PARAHA 10
Vzhledem k rozšíření působnosti terénního programu na
celé území Prahy 10 (namísto dosavadních Vršovic) se stalo
naší důležitou činností monitorování nových lokalit. Podařilo
se nám navázat dlouhodobý kontakt se skupinami mládeže
ze Zahradního města a postupně se s nimi sbližovat.
Realizovali jsme 3 filmové kluby s preventivními snímky
a následnou diskusí. 5 našich klientů jsme doprovodili na
turnaje Ligy férového fotbalu, jako odměnu za úspěšné
reprezentování v uplynulé sezóně jsme účastníkům opatřili
týmové dresy dle jejich vlastního návrhu a ti tak získali novou
motivaci k další účasti v lize. Úspěch měly také dárky z projektu
Krabice od bot, které jsme rozdali dětem z ubytoven.

Čím dále žijeme
V rámci výměny dobré praxe v práci s mládeží k nám díky
projektu Erasmus+
zavítali 4 pracovníci z evropských
organizací. Podělili jsme se o zkušenosti a metodické postupy.
Zkušenosti z Beztíže předával Tomáš Klumpar také na
mezinárodní konferenci v Praze v rámci projektu MPSV
„Inovativní přístupy posilující rozvoj preventivních služeb
v současném systému sociálně-právní ochrany“ .
Poslední čtvrtletí bylo ve znamení personálních změn, hodně
času jsme vložili do zaučování nových pracovníků a přebírání
agend, vše ale proběhlo hladce a tým vchází do nového roku
v dobrém rozpoložení.
Posilujeme naši práci skrze sociální sítě, naše instagramové
i facebookové profily získávají na popularitě a díky pravidelným
příspěvkům jsme pro mládež atraktivní i virtuálně.

Vystoupení Gypsy CZ na akci Beztíže Zatápí.

Tetovací workshop na akci Beztíže Zatápí.

Návštěva Jumparku.

Vánoce v žižkovském Klubu Beztíže.

Odpoledne na Lasergame.

Mezinárodní návštěva v Klubu Beztíže.

Všechny naše fotky a videa naleznete na:
www.beztize.rajce.idnes.cz
www.youtube.com/Beztize – podívejte se na naše video z akce Beztíže Zatápí!
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