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VÁŽENÍ,

do rukou se Vám dostává v pořadí druhá Výroční zpráva klubu Beztíže, tentokrát za rok 2009. Podobně jako celé období
na přelomu roku je každé takové psaní výroční zprávy chvílí pro zastavení a bilancování. Co se nám jednou vybaví, až si 
vzpomeneme na rok 2009 v klubu Beztíže? 

Snad to bude úsměv, gesto, slova některého z klientů. Opatrné navazování kontaktu, budování důvěry, první „otevření se“. Živě si 
vybavíme velké akce v Beztíži, při kterých byl klub s Indym a Vladimirem 518 nabitý k prasknutí. Dobře si budeme pamatovat 
zahájení streetworku, který k nám do klubu přivádí nové tváře. Vzpomínat budeme na „první žižkovský klubový tábor“
a zapomenout nepůjdu ani na to, jak Beztíže „utekla hrobníkovi z lopaty“ jen díky vstřícným grantovým příspěvkům.  Především 
v nás zůstanou ozvěny jedinečných chvil klubu, neopakovatelných rozhovorů, které vedeme s našimi klienty.

Přejeme Vám příjemné čtení. Protentokrát jsme podepsaní dva. První, který se po letech vrací ke klientské práci v Beztíži a druhý, 
který  po něm roli vedoucího v roce 2010 přebírá.  Děkujeme všem, díky kterým byl rok 2009 pro klub Beztíže tak úspěšný.

Mgr. Jan Krajhanzl Mgr. Tomáš Klumpar

STRUČNĚ O KLUBU BEZTÍŽE
Klub Beztíže je jedním ze širokého spektra programů Domu 
dětí a mládeže Praha 3 - Ulita. Od svého vzniku v roce 2001 se 
soustřeďuje na práci se žižkovskými skupinami dětí
a  mládeže, které tráví významnou část svého volného času 
přímo na ulici a jsou ohrožené rizikovým chováním.  

Posláním klubu Beztíže je přispívat k sociálně, duševně
a zdravotně příznivému životnímu způsobu dětí a mládeže 
Žižkova i okolí, podporovat je v jejich zrání a vrůstání
do společnosti. 

Cílové skupině proto poskytujeme bez poplatků a registrací
přístup do klubu, který je každý všední den multifunkčním 
prostorem pro její volný čas. Prostřednictvím odborné
kontaktní práce nabízíme klientům pomoc a podporu; 
v rámci sociální prevence je doprovázíme jejich dospíváním. 
Při naší činnosti spolupracujeme s řadou partnerů v oboru a 
lokalitě. Nově realizujeme pravidelný streetwork na Praze 3. 

KLUB BEZTÍŽE 2009 V ČÍSLECH

Celkově realizováno 2388 kontaktů,

z toho návštěvnost v klubu Beztíže 1595 klientů

a při streetworku 793 kontaktů.

Otevřeno 231 dnů, tzn. 924 hodin.

Celkem evidováno 277 klientů, z toho 125 nových.

Poskytnuto 1354 preventivních a sociálně-ped. služeb.

Organizováno 23 hudebních, filmových a sportovních akcí.
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HISTORIE KLUBU BEZTÍŽE

VÝZNAMNÉ AKTIVITY ROKU 2009

2001-2003 Klub Beztíže se otevírá v hlavní budově DDM 
a návštěvníkům nabízí širokou nabídku volnočasového vyžití. 

2004 Klub se přesouvá do nově zařízených prostor 
a zaměřuje se na pořádání akcí jako jsou turnaje a diskotéky.

2005 Beztíže láká různé cílové skupiny na zájmové aktivity.

2006 Vzniká metodická koncepce klubu a jsou rozvíjeny 
kontaktní služby poskytující dospívajícím pomoc a podporu. 
Klub se stěhuje do větších prostor v nové přístavbě s vlastním 
vchodem. 

2007 Beztíže buduje odborné kontaktní, preventivní
a sociálně-pedagogické služby; jsou zahájeny pravidelné
týmové supervize. Beztíže iniciuje spolupráci s řadou 
partnerských organizací v lokalitě. Má nové logo a motto. 
Klienti se podílejí na zařizování nových prostor klubu. 

2008 Klub prohlubuje spolupráci na Praze 3. V rámci sociální
prevence pracuje s tématy jako jsou pouliční bitky, amatérské
tetování nebo parkour. Beztíže dále odborně zkvalitňuje svou 
metodiku a zpřístupňuje klientům nové hřiště.

Po letech se podařilo vytvořit podmínky pro stabilizovaný tým.  
Začínáme s pravidelným streetworkem v ulicích Žižkova, 
pořádáme velké akce, kterých se účastní hiphopové hvězdy. 
Ve spolupráci s dalšími kluby realizujeme týdenní letní tábor.  
Pracovníci klubu se dále vzdělávají nad rámec svých pracovních 
povinností s Českou asociací streetwork v rozsahu více než 450 
hodin. Podrobněji o tom všem dalších stranách.

*
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CÍLOVÁ SKUPINA: ŽIŽKOVŠTÍ DOSPÍVAJÍCÍ
Během roku 2009 jsme byli v kontaktu především s klienty 
ve věku 10-17 let. Většina z nich si neví rady se svým volným 
časem a tráví ho posedáváním v parku nebo na ulici, či 
adrenalinovým rozptýlením. Běžné je v naší cílové skupině:

žít v nepříznivých rodinných a bytových podmínkách,

čelit permanentním předsudkům, obviněním a moralizování,

chodit za školu a mít problémy s chováním, 

vyřizovat si konflikty násilím, vydělávat si trestnou činností,

mít zkušenost s kurátory a diagnostickými ústavy,

opíjet se, kouřit marihuanu, experimentovat  s drogami,

praktikovat nechráněný sex a otěhotnět v 16-17 letech.

Je to běžné, nicméně to neplatí pro všechny. Mezi našimi 
klienty jsou také ti, kteří si se svědomitě připravují do školy 
a vybírají si své další studium, vytrvale si hledají práci, věnují se 
i v nepříznivých životních podmínkách svému hudebnímu či 
pohybovému nadání a snaží se být tak féroví, jak to jen jde.

PŘÍNOS KLUBU BEZTÍŽE
Pracovníci klubu Beztíže nejsou všemocní a pro práci s cílovou 
skupinou mají často jen limitované možnosti. Přesto jsme často 
jedni z mála, kterým klienti důvěřují a probírají s námi svou 
životní situaci. Svou prací:

poskytujeme nabídku pro volný čas všem, kteří se 
na ulicích nudí, a chráníme tak před rizikovým chováním 
žižkovské obyvatele i samotné klienty,
vytváříme prostor pro multietnické soužití na Žižkově
- běžné je v našem klubu soužití Romů i „gádžů“,
podáváme pomocnou ruku všem, kteří to potřebují
a často také těm, nad kterými jiné instituce už „zlomily hůl“;
považujeme za důležité, aby se necítili společensky vyčlenění
a dostalo se jim pomoci a podpory, kterou potřebují,
přispíváme dlouhodobě k síťování v lokalitě, zejména 
aktérů státní správy, samosprávy a občanského sektoru, kteří
se podílejí na vytváření účinné sociální prevence,
rádi děláme našim klientům radost - rozhovorem, 
oceněním, hrou, akcemi nebo třeba táborem.

S KÝM PRACUJEME?
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SPORT NA HŘIŠTI
Klub Beztíže může díky DDM Praha 3 - Ulita poskytovat svým 
klientům možnost sportovních aktivit na novém hřišti.

Návštěvníkům Beztíže je hřiště přístupné 2x týdně. 
Využíváno je zejména pro basketbal, fotbal a další míčové hry. 
Při práci s temperamentními a často i agresivními klienty 
oceňujeme, že hřiště poskytuje možnost jejich bezkonfliktního 
vybití a odreagování. Uvolněnost a spontánnost sportovních 
aktivit navíc posiluje vztahy mezi klienty a pracovníky.

VOLNOČASOVÁ A ZÁJMOVÁ NABÍDKA

POSKYTOVANÉ SLUŽBY OČIMA KLIENTŮ
V únoru 2009 byla realizována mezi klienty anonymní
evaluace služeb klubu Beztíže. Výsledky ukázaly, že:

86 % klientů se líbí vzhled klubu Beztíže,

67 % klientů pracovníci Beztíže pomohli s problémem,

79 % klientů uvádí, že informace jsou u pracovníků „určitě
v bezpečí“,

89 % klientů považuje řešení konfliktů pracovníky 
za „spravedlivé“.

BEZTÍŽE
POSKYTUJE

Beztíži provozujeme jako multifunkční volnočasový prostor, 
kde si každý může vybrat ze širokého spektra vybavení, co ho 
zajímá. Letos klienti nejčastěji využívali:

internet, především chatování a pouštění klipů z YouTube

mikrofony a reproduktory pro vlastní freestyle, beatbox;
během roku si Beztíži oblíbila subkultura hiphoperů,
kteří k nám přicházejí podobně jako do zkušebny

stolní fotbal, deskové hry, kreslení
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SOCIÁLNÍ PREVENCE

TYPY POSKYTNUTÝCH SOC.-PED. SLUŽEB

Během roku 2009 jsme nejčastěji poskytovali informace 
a motivovali klienty v tématech :

rizikový sex: nechráněný styk, sex pod 15 let, komerční sex,

užívání alkoholu a drog : předávkování, experimenty,

pouliční kriminalita: trestní odpovědnost, možnost výdělku,

amatérské tetování a piercing: hygienické aspekty,

záškoláctví: důvody, problémy s uplatněním na trhu práce.

POMOC A PODPORA
Děti a mládež doprovázíme při zvládání jejich obtížných 
životních situací. V roce 2009 se jednalo především o témata:

nuda jako životní situace: co s nudou, co s volným časem,

partnerské vztahy: nové vztahy, věrnost, hádky, rozchody,

vztahy ve skupině: řešení konfliktů, férové chování,

škola: prospěch, kázeňské problémy, antipatie žák-učitel.
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TERÉNNÍ PRÁCE KLUBU BEZTÍŽE V LOKALITĚ PRAHY 3 A OKOLÍ
Odpoledne s krabicákem na lavičce? Hulení, pokřikování na důchodce, čórka nebo sex narychlo v křoví za domem?

Klub Beztíže několik posledních let soustavně upozorňuje na potřebu streetworkera pro žižkovské děti a mládež. Pro rok 2009 
jsme zahájení terénní kontaktní práce na Žižkově určili jako jednu z priorit klubu Beztíže. Protože dosavadní pokusy o získání
finančních prostředků byly neúspěšné, rozjeli jsme streetwork alespoň v menším měřítku i za cenu úspor v jiných oblastech.

Klub Beztíže tak v dubnu 2009 jako první na Praze 3 zahájil poskytování terénních služeb specificky určených dětem 
a dospívajícím. Kontaktní pracovník vyráží do ulic, parků a na zastávky Žižkova a oslovuje mladé lidi na místech, kde 

neorganizovaně a často rizikově tráví svůj volný čas. V roce 2009 bylo přímo v terénu uskutečněno 793 kontaktů a oslovení

teenageři z terénu postupně začínají přicházet také do klubu - část z loňských 125 klubových prvokontaktů.

V roce 2010 bude streetwork klubu Beztíže pokračovat. Význam streetworkera pro děti a mládež je přitom nyní již nesporný; 
v rámci komunitního plánování byl v současné době označen jako jedna z klíčových priorit Prahy 3.

STREETWORK
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AKCE JSOU KOŘENÍM KLUBU!
S našimi klienty se shodujeme, že klub má být místem, kde to 
pořádně žije. Pořádáme proto akce, které jsou příležitostí
pro propagaci klubu (při streetworku, na školách) a pro 
participaci klientů na programu (freestyle, beatbox, soutěže).

Kromě řady komorních akcí jsme v roce 2009 uspořádali 
několik velkých party,  při kterých klub Beztíže praskal 
ve švech. Během roku u nás vystoupily ikony českého rapu 
Vladimir 518 (foto vlevo) a Indy (vpravo); také DJ Bica,  DJ 
Ezop, Muchas Gracias, BLC EgrO, romská kapela Black Styl ad.

Hudební akce: Březnová hip hop party, Dubnová hip hop 
party, Beztíže zatápí, Vánoční party klubu Beztíže.

Filmový klub Beztíže: Temný rytíř, Hulk, Hooligans, Gympl, 
Yamakasi, Černá kočka, bílý kocour, Freedom Writers, Proti zdi, 
Pán Much, Mexická jízda, On je fakt boží.

Sportovní a jiné akce: Celopražský Vodafone turnaj , Herní
odpoledne, Workshop: batikování triček, Škola končí, 
prázdniny začínají, Fotbalový přátelák s klubem mladších. 

AKCE KLUBU BEZTÍŽE

AKCE V ROCE 2009
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LETNÍ KLUB

Po zkušenostech z předchozích let jsme vyhodnotili zajištění
provozu Beztíže po dobu letních prázdnin jako jednu z priorit 
roku 2009. Důvodem byla především potřeba kontinuálně
poskytovat klientům naše služby a „neopouštět“ je v období
letních prázdnin, během nichž většina zůstává na Žižkově, 
neumí si poradit se svým volným časem a před dvouměsíční
nudou se zachraňuje i těmi nejrizikovějšími způsoby (alkohol, 
drogy, kriminalita, rizikový sex).

Po provedení finančních úspor v naší běžné činnosti se nám 
letos podařilo provozovat klub po celou dobu letních prázdnin 
(vyjma jednoho týdne). Otevřeno bylo tři dny v týdnu. 

Celková návštěvnost předčila naše očekávání. Potvrdilo se, že 
letní klub významně zvyšuje počet příchozích i pro podzimní
období a podstatnou měrou prohlubuje vztah mezi klienty, 
zařízením a pracovníky.

LETNÍ TÁBOR KLUBY PRO ŽIŽKOV 2009

VZPOMÍNKY NA TÁBOR NA INTERNETU
Tábor si doposud účastníci připomínají na internetu:

Videoklipy: www.youtube.com/user/klubyprozizkov

Fotografie: klubyprozizkov.rajce.idnes.cz

Klub Beztíže ve spolupráci s MČ Praha 3, NZDM Husita 
a NZDM TeenChallenge připravil letní tábor "Kluby pro 
Žižkov 2009" pro děti a dospívající, kteří tráví většinu prázdnin 
v ulicích Žižkova. V nádherné krajině okolí Telče se odehrávala 
napínavá táborová hra na motivy dobrodružné týmové reality 
show, sportovalo se, koupalo a zpívalo.

To však nebylo vše. Tradiční táborové aktivity byly doplněny 
preventivními aktivitami, které účastníky motivovaly 
k předcházení a zvládání každodenních rizik: zážitkovou 
bojovkou se učili, jak poskytnout první pomoc krvácejícím, 
opilým a zasaženým elektrickým proudem; při večerní show 
jsme debatovali o náročných životních situacích (například jak 
reagovat, když dívka nechtěně otěhotní); streetworker
MČ Praha 3 pracující s drogově závislými realisticky informoval 
o rizicích užívání návykových látek. Pro řadu táborníků byl 
silným zážitkem výlet do lanového centra nebo nečekané
setkání s kouzelníkem.

Sedmidenního tábora se zúčastnilo 24 táborníků - klientů
žižkovských klubů pro děti a mládež a dospívajících 
doporučených od kurátorů MČ Praha 3. Na tábor se hodně
vzpomínalo a táborníci se svými kamarády v příštích týdnech 
a měsících prudce zvýšili návštěvnost klubů. Také proto jsme 
z vlastních prostředků uspořádali víkendový Podzimní táborový 
den, kde se vedoucí a táborníci opět sešli pohromadě.

LETNÍ
ČINNOST
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PĚTKRÁT TÝDNĚ PRO KLIENTY 11-21 LET

EVIDENČNÍ DATABÁZE POMÁHÁ
Díky spolupráci s Mgr. Jakubem Jermářem, doktorandem 
Matematicko-fyzikální fakulty, jsme v roce 2009 vyvinuli 
původní databázi pro evidenci poskytnutých služeb.

Každodenní evidence služeb klubu je v Beztíži samozřejmostí
od roku 2007. Nová databáze nicméně výrazně usnadňuje 
analýzu poskytovaných služeb. Statistiky je možné vyhotovit 
během pár vteřin, aplikace umožňuje monitorovat dlouhodobé
trendy na klubu a co je snad nejcennější: vytvářet kasuistické
profily klientů pro intervizní a případovou práci.

Po třech letech odděleného fungování klubu pro starší 12-26 
let (pondělí, středa, pátek) a pro mladší 6-11 let  (úterý, čtvrtek) 
jsme se po konzultacích se zřizovatelem rozhodli pro 
sjednocení otevírací doby a věkové hranice. Důvodem byl 
především nízký zájem o Beztíži v cílové skupině pod 10 let. 

Klub je proto od prosince 2009 otevřený pětkrát týdně
těm, kteří nás vyhledávají nejčastěji - věkové skupině 11-21 
let. Změna přináší také úspory v oblasti propagace a 
zjednodušení komunikace v týmu.

SNIŽOVÁNÍ PRAHŮ

V roce 2009 jsme rozšiřovali kanály, kterými přes internet 
komunikujeme s cílovou skupinou Beztíže a dalšími zájemci:

Stránky Beztíže na www.ulita.cz prošly strukturální úpravou. 
Pro cílovou skupinu zde nově linkujeme videa z Youtube. 

Fotografie z klubu a akcí zveřejňujeme na beztize.rajce.net

Akce klubu jsou pravidelně propagovány na facebook.com

Videonahrávky z akcí Beztíže sledují klienti na 
www.youtube.com/beztize. 

Při práci s neorganizovanými a rizikovými skupinami 
dospívajících je velmi podstatná maximální nízkoprahovost
služby (dostupnost). Klub Beztíže už řadu let poskytuje vstup 
do klubu přímo z ulice, zdarma, bez registrací a při dodržení
jen minimálních pravidel (žádné násilí, drogy, krádeže a ničení). 

Na podzim 2009 jsme ještě více snížili naše prahy. 
V současné době mohou klienti počítat s jednotnou otevírací
dobou po celý týden, půjčováním reproduktorů a mikrofonů, 
zjednodušením sankcí a zlepšením prostorových podmínek.

BEZTÍŽE NA INTERNETU

DALŠÍ NOVINKY 2009
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SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ

Beztíže v roce 2009 nadále spolupracovala s partnerskými 
organizacemi v lokálních a oborových platformách:

Setkání poskytovatelů pro rizikové skupiny dětí a mládeže: 
koordinovali jsme setkání pracovně-informační skupiny, 
ve které se scházejí od roku 2007 sociální pracovníci, 
preventisté, policisté, pracovníci klubů ad.

Komunitní plánování sociálních služeb Prahy 3: účastnili 
jsme se aktivně všech etap KPSS a významně se podíleli
na přípravě části „MČ přátelská k rodině s dětmi a zdravotně
handicapovanými“.

Česká asociace streetwork (ČAS): účastnili jsme se kulatého 
stolu na téma dalšího vzdělávání pracovníků klubů pro děti 
a mládež; Jan Krajhanzl se stal individuálním členem ČAS a vedl 
vzdělávací kurz ČAS na téma „Filosofie kontaktní práce“.

Pražská pracovní skupina ČAS Župan: účastnili jsme se 
pravidelných schůzek a výjezdů.

... DALŠÍ SPOLUPRÁCE
Spolupracovali jsme také s  lokálními partnery:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

Základní škola Chmelnice

Základní škola Jeseniova

Základní škola Pražačka

Střep, o.s.

Nová Trojka

R-mosty, o.s.

Život bez závislostí, o.s.

Děkujeme!

V rámci exkurzí navštívili Beztíži studenti VOŠ pedagogická a 
sociální na Evropské (Praha 6) a studenti oboru speciální
pedagogika - učitelství z Univerzity J. A. Komenského.

SPOLUPRÁCE V ROCE 2009
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VZDĚLÁVÁNÍ
Čtyři z pěti pracovníků nejužšího týmu klubu Beztíže se letos 
účastnili ve svém volném čase více než 150hodinových kurzů
České asociace streetwork.

Mgr. Tomáš Klumpar a Lucie Ditrichová absolvovali kurz 
Základy nízkoprahových služeb, který je kvalifikuje pro práci 
v sociálních službách. Mgr. Olga Daranská a Josef Šmída Dis. 
jsou frekventanty sebezkušenostního Výcviku kontaktní práce.

Pracovníci Beztíže se účastnili také jednorázových seminářů, 
například Zjišťování zakázky a potřeb klientů nízkoprahových
programů, Sociálně-právní problematika ad. 

Pravidelně byly uskutečňovány týmové supervize a metodické
konzultace s Mgr. Martinou Zimmermannovou.

TÝM KLUBU BEZTÍŽE
Rok 2009 přinesl klubu Beztíže stabilizaci pracovního týmu. 

Vedoucím klubu byl Mgr. Jan Krajhanzl, psycholog, pedagog 
a sociální pracovník, který se v druhé polovině roku začal 
připravovat na návrat ke klientské práci. Pracovní pozici si 
proto od 1. ledna 2010 vymění se svým zástupcem, 
Mgr. Tomášem Klumparem, absolventem sociální práce. 
Významnou oporou týmu byli také Lucie Ditrichová, 
studentka psychologie a speciální pedagogiky, a 
Josef Šmída Dis., který pokračuje v bakalářském studiu 
sociální pedagogiky. Po čtyřech letech spolupráce jsme se 
rozloučili s Mgr. Olgou Daranskou, nyní již čerstvou 
absolventkou pedagogiky, která se vracela do rodných Svitav.

Díky programu Mládež pomáhali v roce 2009 týmu Beztíže 
zahraniční dobrovolníci: Giorgi Kanashvili z Gruzie do června a 
Mgr. Katarzyna Bończyk z Polska od října. Spolupracovali jsme 
také s Bc. Žofií Hradílkovou a Mgr. Gabrielou Patkaňovou.

TÝM BEZTÍŽE
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VÝDAJE KLUBU BEZTÍŽEROZPOČET 2009
Díky finanční podpoře státní správy, samosprávy a přijatým 
úsporným opatřením se podařilo klubu Beztíže v roce 2009 
udržet kvalitu i rozsah poskytovaných služeb.
Přitom ještě koncem března nebylo zřejmé, zda nebude nutné
otevírací dobu klubu výrazně omezit nebo klub zcela uzavřít. 
Klub Beztíže je součástí příspěvkové organizace DDM Praha 3, 
která hradí větší část jeho výdajů. Na pokrytí celkových 
nákladů však podíl DDM Praha 3  - Ulita nestačí a životně
důležité jsou tedy pro fungování Beztíže grantová řízení. 
Účastníme se všech grantových řízení, která jsou 
pro příspěvkové organizace našeho zaměření vypisována; 
granty nadací jako NROS či Partnerství jsou nám však 
nedostupné. O to větší pozornost věnujeme grantovým 
řízením Městské části a Magistrátu hl. města Prahy, která
v současnosti pro Beztíži představují jediný možný zdroj 
finančních prostředků. Jen díky nim můžeme pracovat 
ve prospěch klientů a žižkovské lokality.

FINANČNÍ
ZPRÁVA

Celkem 944 005 Kč
Mzdy interních pracovníků (1) 267 042 Kč
Zákonné odvody na soc. a zdrav. pojištění 96 135 Kč
OON vč. odvodů (2) 270 240 Kč
Zákonné odvody na soc. a zdrav. pojištění 67 285 Kč
Provoz prostor (3) 206 000 Kč
Materiál 7 109 Kč
Služby 12 749 Kč
Propagace 8 345 Kč
Vzdělávání 9 100 Kč
(1) Mzda interních pracovníků je stanovena podle tabulkových platů MŠMT.  
(2) Mzda externích pracovníků klubu Beztíže je 100 Kč / hodinu hrubého.
(3) Energie, voda, opravy ad. 
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BEZTÍŽE V ROCE 2010

STREETWORK PRO PRAHU 3
Součástí služeb klubu Beztíže v roce 2010 bude po úspěšném 
loňském zahájení pravidelný streetwork. Pracovníci klubu 
budou nadále aktivně vyhledávat cílovou skupinu, propagovat 
klub a poskytovat služby užitečné pro dospívající, kteří tráví
svůj čas přímo v ulicích, parcích a zákoutích Žižkova.
Budeme se ucházet o realizaci terénního programu 
pro Prahu 3, plánovaného městkou částí od roku 2011.

V nadcházejícím roce budeme rozvíjet aktivity, které přinášejí
Beztíži úspěchy při naší práci s cílovou skupinou: odbornou 
kontaktní práci (týmové intervize, kasuistiky), atraktivní akce 
pro cílovou skupinu (hip hop, výjezdy) a oborovou a lokální
spolupráci. Plánujeme přitom několik zásadních kroků.

REGISTRACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na jaře 2010 uskutečníme změny v interiéru klubu. Novým 
street artem na stěnách a rozmístěním jednotlivých prvků
klubu budeme reagovat na aktuální trendy v cílové skupině
a učinit tak prostor pro příchozí ještě atraktivnější. Klienty už
nyní zveme k aktivní participaci na připravovaných změnách. 
Počítáme s dalším doplněním vybavení klubu; požádali jsme 
také o příspěvek na pořízení kvalitního stolního fotbalu. 

Klub Beztíže aktivně pracuje se Standardy kvality sociálních 
služeb od roku 2007. V současné době začínáme s přípravami 
registrace klubu Beztíže (v rámci DDM Praha 3 - Ulita) jako 
sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. 
Čerpání ze zdrojů na sociální služby je pro klub Beztíže možné
nejdříve v horizontu 2011-2012. Pro letošní provoz klubu jsou 
o to podstatnější finanční prostředky z ostatních grant. řízení.

ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ KLUBU BEZTÍŽE

PERSPEKTIVY
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JAK MŮŽETE 
KLUBU BEZTÍŽE POMOCI?

Pokud chcete naši činnost podpořit, 
kontaktujte nás prosím na klumpar@ulita.cz.

Finanční dary jsou ošetřeny darovací smlouvou.

DĚKUJEME VŠEM, kteří podporují naši kontaktní práci 
s žižkovskou cílovou skupinou. Přispívají tak k příznivému 
životnímu stylu dospívajících i kvalitě života na Žižkově.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 3 – ULITA
Na Balkáně 100, Praha 3, 130 00

IČO: 45 24 18 48

číslo účtu: ČSOB Praha 3,

685 388 / 0300

KLUB BEZTÍŽE
Mgr. Tomáš Klumpar, vedoucí klubu

klumpar@ulita.cz,271 771 026

www. ulita.cz




