2010
výroční zpráva
ţiţkovského klubu a streetworku
pro děti a mládeţ

Ale co ty děti v pražských
ulicích?
Neztrácí národ v dětech
nejcennější hodnoty,
ponechává-li je bez péče
mravní a sociální jejich osudu!?
Odkud se rekrutují zločinci,
prostitutky, povaleči,
lidé mravně otrlí, kteří jsou
největším břemenem státu?
Vypočtěme si, co vydá stát
ročně na policii, četnictvo,
soudy, žaláře, donucovací
pracovny, polepšovny,
nemocnice, blázince!
A kdo zaměstnává a plní tyto
instituce?
Jsou to povětšinou ony děti
ulice, pro které jsme v počátku
neměli dosti lásky a péče,
dosti peněz, které musíme
pak vydat v mnohonásobné
míře a to způsobem naprosto
neproduktivním, často marně
a zbytečně.
Přemysl Pitter, 1932
zakladatel prvního „útulku“
pro ţiţkovské děti ulice,
článek „V dnešní mládeţi
vyrůstají lidé, kteří zítra budou
tvořit dějiny!“

Není lehký
umět se na ulici bránit,
svůj život na ulici trávit,
rodinu před smrtí chránit.

Každý si hlídá svůj blok,
feťáci, dealeři drog,
můžeš být na ulici král
- nebo něčí otrok.
Život ulice, není žádná vesnice,
všude samý smetí,
samá vymaštěná palice.
Na jakymkoliv rohu,
na každým kroku,
je nebezpečná cesta,
co vede Tě do hrobu.
Prachy, kurvy, drogy, zbraně,
to je dnešní podsvětí,
život ulice,
jedenadvacátýho století.
Canel, 2010
devatenáctiletý rapper
ze Ţiţkova, rap „Ţivot ulice“
Snažíme se, aby žižkovští
dospívající zvládali své problémy
a nedostávali se do problémů
ještě větších. Možná to bude znít
pateticky, ale děláme to pro ně,
pro Žižkov a považujeme to
za potřebné i z pohledu celé
společnosti.
Beztíţe, 2010
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Všichni, kdo ţijí na Ţiţkově, vědí, ţe je to čtvrť plná rozporů. Má svůj
svéráz, který spojuje prvorepublikové půvaby, symptomy moderního
města i tmavé kouty ţiţkovského podsvětí. Je to místo starých
činţáků, kulturních center, firemních komplexů i zastaváren, heren
a nightclubů. Policisté se na Ţiţkově rozhodně nenudí, stejně jako
zdejší obyvatelé. V tomto prostředí pracujeme s těmi, kteří zde
vyrůstají a kteří v příštích letech ovlivní, jestli se ze Ţiţkova stane
během příštích let čtvrť s kriminálními gangy dospívajících, nebo
bezpečnější místo k ţivotu.
Letošní rok byl pro Beztíţi rokem dvou kulatých desítek
- v roce 2010 jsme jako nejstarší ţiţkovský klub právě 10. rokem
pracovali se ţiţkovskými dětmi a mládeţí. Přinášíme Vám shrnutí
toho nejdůţitějšího, co se v tomto roce v Beztíţi událo. Budeme rádi,
pokud se nám podaří přiblíţit Vám prostřednictvím těchto stránek
naši práci a svět ţiţkovských dětí a mládeţe roku 2010.

Mgr. Tomáš Klumpar
vedoucí klubu a terénního programu Beztíţe
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Klub + streetwork = Beztíţe
Beztíže je jméno žižkovského klubu pro děti a mládež, který
vznikl při Domě dětí a mládeže Praha 3 - Ulita 1. února 2001
a funguje dodnes. V současné době Beztíže poskytuje své služby
také v rámci streetworku (terénního programu) pro pouliční
skupiny dětí a mládeže na Praze 3. Oba programy jsou
registrované podle zákona č. 108 / 2006 o sociálních službách.
Klub Beztíţe je otevřený kaţdý týden od pondělí do pátku v čase
15:00 - 19:00 (včetně naprosté většiny školních prázdnin
a státních svátků). Je určený pro všechny ve věku 11-21 let včetně
nejrizikovějších skupin mládeţe. Jedinou podmínkou pro vstup je
dodrţování minimálních pravidel klubu (ţádné násilí, krádeţe, drogy
apod.). V neformálním prostředí klubu klientům pomáháme zvládat
jejich obtíţnou ţivotní situaci a předcházet problémům do budoucna.
Mladí lidé v Beztíţi vyuţívají také volnočasové nabídky (hřiště,
výtvarné a hudební aktivity, počítače s internetem).
Beztíţe poskytuje ţiţkovským dětem a mládeţi také terénní sluţby.
Streetwork umoţňuje Beztíţi pracovat přímo na ulici i s těmi, kteří
ze systému sociálních sluţeb a sociální prevence vypadávají
- na Ţiţkově se jedná o stovky dospívajících. Sluţba, omezená dosud
vlastními finančními zdroji, byla v roce 2010 realizována jednou týdně.

79 % klientů uvádí, ţe Beztíţe „pomáhá mě i ostatním“

průměr v ČR 52 % (zdroj: ČAS a Milward Brown)
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Streetwork (terénní sluţby)
 práce s dětmi a mládeţí v jejich přirozeném
prostředí přímo v ulicích Ţiţkova
a Vinohrad
 realizace pravidelné terénní práce
po celém území Prahy 3 od jara 2009
(na vlastní náklady), první svého druhu

10 let práce
na Ţiţkově
 klub Beztíţe otevřený
od 1. února 2001, první
klub svého druhu v lokalitě

 registrace terénního programu jako sociální
sluţby na podzim 2010

 zázemí organizace, která
má více neţ půlstoletou
tradici v práci s dětmi
a mládeţí na Praze 3

 více na str. 9

 více na str. 5-6

... v čem je Beztíže jedinečná?
Hip hop parties a rozvoj talentů
 spolupráce s předními českými rappery
na akcích v Beztíţi - Indy, Hugo Toxxx,
James Cole, Orion, Vladimir 518

Odborná
připravenost týmu

 přímá podpora talentů „z ulice“ - rapperů,
beatboxerů, streetdancerů

 kvalifikovaný a mezioborový
tým, který se dále vzdělává

 akce: klub praská ve švech, klubový kotel
se skvělou „streetovou“ atmosférou - to vše
v prostředí bez drog a alkoholu

 intenzivní spolupráce
v lokálních a oborových
pracovních skupinách

Nejrizikovější ţiţkovská mládeţ

 koordinace skupiny
Setkání poskytovatelů
služeb pro rizikové skupiny
dětí a mládeže

 přibliţně 21 % našich klientů uţívá pervitin,
17 % halucinogeny, 26 % má zkušenost
s amatérským tetováním, 42 % bylo či je
v péči kurátorů, 21 % zaţilo pobyt
v diagnostickém ústavu atd.

 vlastní evidenční databáze
vyvinutá ve spolupráci
s Jakubem Jermářem

 oborový i lokální kredit pro práci
s nejrizikovějšími skupinami mládeţe

 účast v evaluaci
nízkoprahových klubů,
kterou realizuje Česká
asociace streetwork
a Milward Brown

 více na str. 10 a 13

 více na str. 18-20

 pracujeme v oblastech primární,
sekundárními i terciární prevence
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2001

Dne 2. února zahajuje činnost klub Beztíţe. Sídlí v Ulitě
přímo proti ředitelně, v místnosti, kam proudí klienti
rovnou z ulice. Sluţby na klubu má jedna pracovnice
20 hodin týdně.

2002

Beztíţe je v prvních letech otevřenou hernou
a klubovnou. Pro vstup je potřebný průkaz s osobními
údaji. Na klubu se začínají střídat dva pracovníci.

2003
2004

Beztíţe rozšiřuje svou volnočasovou nabídku a v Beztíţi
se střídají tři pracovníci.

2005

Beztíţe přechází na projektové řízení. Experimentuje
s nabídkou pro různé cílové skupiny, největší zájem je
o hip hop. Po opakovaném ničení klubu návštěvníky
zajišťují nově sluţbu na klubu vţdy dva pracovníci.

2006

Beztíţe se stává samostatným oddělením DDM Praha 3
- Ulita, které vede Jan Krajhanzl. Vzniká metodická
koncepce klubu, v jejímţ rámci jsou rozvíjeny kontaktní
sluţby poskytující podporu a pomoc dospívajícím.
Beztíţe se stěhuje do větších prostor ve zrekonstruované
přístavbě Ulity. Díky prostorovému oddělení ubývá
konfliktů mezi návštěvníky klubu a účastníky krouţků
Ulity. Pracovníci klubu se intenzivně vzdělávají pro svou
práci s rizikovými skupinami dětí a mládeţe.

Klub se stěhuje do nově zařízených prostor s vlastním
vchodem. Beztíţe pořádá soutěţní turnaje a pravidelné
diskotéky. Pro vstup do klubu uţ není potřebný průkaz
- nově můţe přijít kaţdý.
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Společně s klienty zařizujeme postupně nový klub. Tým
Beztíţe rozšiřuje spolupráci s M. Zimmermannovou
z metodických konzultací na supervize. Iniciujeme
spolupráci mezi partnerskými organizacemi na Ţiţkově
a zakládáme pracovní skupinu Setkání poskytovatelů
služeb pro rizikové skupiny dětí a mládeže na Praze 3.
Beztíţe získává nové logo a motto, které vystihuje její
sluţby dodnes. Společně s našimi klienty se zabýváme
bitkami mezi ţiţkovskými partami a parkourem.

2007

Beztíţe prohlubuje spolupráci na Praze 3 a aktivně se
zapojuje do Komunitního plánování sociálních sluţeb,
Setkání NNO Prahy 3 a Še3silu. Klientům zpřístupňujeme
nové hřiště. Aktivně pracujeme s novým tématem, které
se mezi klienty objevuje - amatérské tetování.

2008

Beztíţe rozjíţdí na vlastní náklady terénní sluţby. V klubu
se začínají pořádat velké hip hop parties se špičkovými
českými rappery. Beztíţe se stává koordinátorem prvního
letního tábora Kluby pro Ţiţkov, na kterém
spolupracujeme s dalšími ţiţkovskými kluby. Pořádáme
také potáborový výjezd a nocování v klubu. Počet členů
týmu se ustaluje na počtu čtyřech pracovníků plus
zahraniční dobrovolník.

2009

V desátém roce své existence Beztíţe registruje dva své
programy jako sociální sluţbu: nízkoprahové zařízení
pro děti a mládeţ a streetwork. Vedení klubu přebírá
Tomáš Klumpar. Podle rozhovorů s klienty a zpráv
z terénu vše nasvědčuje tomu, ţe drogová a kriminální
situace se mezi dospívajícími na Ţiţkově zhoršuje. Klub
získává novou výmalbou atraktivní fazónu. Beztíţe zaţívá
během celého roku rekordní návštěvnost.

2010
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Výrazný nárůst návštěvnosti

Návštěvnost klubu letos stoupla na rekordních
coţ představuje meziroční navýšení o 115 %.

3426 kontaktů,

Více poskytnutých sluţeb

Pracovníci Beztíţe poskytli v roce 2010 svým klientům 1785 evidovaných
sluţeb na klubu a 503 evidovaných sluţeb v terénu, coţ představuje
meziroční nárůst o 40 %. Ta procenta nepovaţujeme sama o sobě za důleţitá
- podstatné je, ţe jsme klientům poskytli více uţitečné pomoci v situacích, kterou
řeší, ať uţ se jedná např. špatný prospěch ve škole, o hledání práce, oddluţení,
zahnisávání amatérského piercingu, neplánové těhotenství, partnerské neshody,
problémy v rodině, uţívání pervitinu či potíţe se zákonem.

3

Registrace sociálních sluţeb

Beztíţe v tomto roce přistoupila po dlouholetých přípravách k registraci
svých programů jako sociálních sluţeb podle zákona č. 108 / 2006. Klub Beztíţe
je nově registrovaný podle 62 jako nízkoprahový klub pro děti a mládeţ.
Terénní aktivity Beztíţe, provozované od roku 2009, jsme letos na podzim
zaregistrovali podle 69 zákona o sociálních sluţbách jako terénní program.
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4

Tři nové skvělé kolegyně

Beztíţe letos nadvakrát vybírala své nové kolegy. Do výběrových řízení se
přihlásilo celkem více neţ 100 uchazečů. Díky laskavé podpoře společnosti Tres
Consulting a ve spolupráci s Janem Gruberem jsme pouţili profesionální metodu
pro výběr pracovníků, tzv. assesment centrum. Vybrali jsme dvě nové kolegyně,
Martinu Stohrovou a Kamilu Jelínkovou, které se poměrně záhy staly oporou
Beztíţe. Třetí kolegyně, Marta Menes z Polska, posílala tým v rámci evropské
dobrovolné sluţby.

5

Hip hopové hvězdy v Beztíţi

Beztíţe letos uspořádala pro klienty čtyři velké akce, které opět
otestovaly maximální limity kapacity klubu. Na akcích bez nároku na honorář
(event. za symbolický honorář) vystoupili přední rappeři české hip hopové scény
jako Indy, Hugo Toxxx a James Cole.

6
7

Letní tábor a víkendová akce

Beztíţe letos ve spolupráci s NZDM Husitou a s přispěním Městské části
Prahy 3, Hlavního města Prahy a Ministerstva vnitra ČR uspořádala druhý ročník
letního tábora pro ţiţkovské dospívající ze sociálně znevýhodněných rodin. V říjnu
jsme na tábor navázali potáborovou víkendovou akcí s přespáním v Beztíţi.

Nová výmalba klubu

Díky spolupráci
s malířem Pepkem Ţifčíkem
a výtvarníky Vladimírem
Chalupou a Markem Pokorným
se klub Beztíţe na konci roku
výrazně proměnil. Hlavní místnost
ovládl stav beztíţe a k nebi
se vznáší nejrůznější věci i lidé.
V kontaktní místnosti moře
vyplavuje to, co jindy bývá lidským
pohledům skryto. Většina klientů je
nadšena - a nový maskotem klubu
se stal buldok s andělskými křídly.
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2010: 942 kontaktů v ţiţkovských ulicích
Posedávají v parku, kouří a hlasitě komentují každého, kdo
prochází kolem. Když partičkou dokoluje první joint, smějí se
ještě hlasitěji. Kolemjdoucí raději klopí oči a předstírají, že jsou
neviditelní. Když se objevuje terénní pracovník Beztíže, partička
si ho všímá a zdraví se s ním.
Dávají se do řeči - co je nového v klubu a co se děje „na ulici“.
Streetworker Tomáš je zve na party Beztíže zatápí a lidi říkají, ţe
na akci s Hugo Toxxxem určitě přijdou. Dnes odpoledne partička
dost řeší tři kámoše, kteří se před pár týdny dostali do vazby.
Proběhne rozhovor o tom, co se stalo, jak to oni vnímají a proč je
kvůli tomu půlka Ţiţkova jak na jehlách. S XXX se streetworker baví,
jak to vypadá s jeho prací. Protoţe XXX čerstvě ztratil občanku
a práci bez ní neseţene, Tomáš ho informuje, kde a kdy si můţe
novou občanku nechat vystavit. XXX se vyptává na detaily a říká, ţe
tam zajde. Po pár dalších rozhovorech se streetworker loučí a jde dál
– na Ţidovské pece, Biskupcovu,
Parukářku, Vítkov nebo k vysílači.
poskytnuto 503 sluţeb
Oslovuje také ty, kteří ho dosud neznají
Streetwork pro ţiţkovské děti
- od dvojic aţ po velké pouliční party.
a mládeţ realizujeme od roku
Představuje se jim a stručně vysvětluje,
2009 - přípravy přitom začaly
co od něj mohou čekat, jaké sluţby jim
uţ o dva roky dříve. V letošním
nabízí v terénu a jaké na klubu.
roce jsme terénní práci s touto

realizováno z vlastních zdrojů

cílovou skupinou registrovali
jako sociální sluţbu - první
svého druhu na Ţiţkově.
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Ţiţkov: ulice, love, respekt & krim
ŽIŽKOV. Žižkov nejsou jen kultovní hospůdky, Aero a Akropole,
městské parky a nové bytové komplexy. Žižkov je čtvrtí mnoha
tváří. O jedné z nich se již deset let bavíme s našimi klienty. A je
to tvář, která se pomalu proměňuje.
Ulice. To slovo uslyšíte na Ţiţkově často. Zastavárny, herny a night
cluby jsou neodmyslitelnou součástí zdejšího pouličního koloritu.
I děti pod patnáct let si tu mohou koupit cigarety nebo „krabicák“
na kaţdém rohu, a „trávu“ nebo „piko“ taky seţenete během pár
minut. V návaznosti na síť těchto podniků a dealerů tu vzniká síť
dětských gangů, které potřebují peníze. Uţ v útlém věku zvládají něco
„čórnout“, někoho „podělat“, udělat „el paso“ - a pak to „poslat“ přes
kámoše nebo zastavárnu dál. Operují po Ţiţkově, ale míří i do centra,
kde je nikdo nezná. Ti starší se postupně pouštějí do dealování.
Moţná je to nebezpečné, ale rozhodně je to pro ně vytrţení z nudy
- je zábavné nejen mít „love“, ale taky „dělat love“ (peníze).

Love. Jsou pro dospívající na Ţiţkově ţivotně důleţité. Potřebují je
pro zábavu a odreagování - na „cíga“, „trávu“, „piko“ nebo aspoň
na diskotéku. Kdyţ nemáte „love“ na slušný hadry nebo občas
nepozvete celou partu na diskotéku, u hodně lidí ztratíte respekt.
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Byly to dny na Strážní,
kde jsme se scházeli,
do Ulice,
kam jsme chodili,
na Pecích jsme sedali.

Furt se něco dělo,
když se to sešlo, tak to jelo,
brko za brkem se balilo,
víno s colou míchalo,
a do dna s holkama pilo
- nic se neřešilo.
Pamatuju se,
jaký to bylo, když to tu žilo,
když se někam šlo,
tak to za něco stálo,
není toho málo,
co mě s váma bavilo.
Canel, 2010
rap Časy se mění

16

Anonymní průzkum
rizikového chování
mezi klienty Beztíţe

(zdroj: ČAS a Milward Brown)

26 % má zkušenost s
amatérským tetováním
(průměr ČR 12 %)

25 % souloţí často bez

kondomu (průměr ČR 17 %)

50 % kouří marihuanu
(průměr ČR 23 %)

21 % uţívá pervitin
(průměr ČR 4 % občas)

17 % uţívá halucinogeny
(průměr ČR 6 % občas)

Respekt, další klíčové slovo. Respekt
chce kaţdý dospívající - a ještě víc to
platí v případech, kdy vám doma i ve
škole dokolečka opakují, ţe nestojíte
za nic. Kdyţ si to člověk představí,
moţná začne chápat, proč si tolik
dospívajících na Ţiţkově bere za svoje
hrdiny „velký namakaný černochy s
bouchačkou a zlatejma řetězama“. Ti
přece respekt mají! A navíc:
„Dyť jsou černý jako my!“
Při rozhovorech s klienty
a při práci v ţiţkovském terénu
vidíme, jak jedno vyplývá z druhého:
nuda - peníze - potřeba respektu
- kriminalita. Běţnou součástí ţivota
rizikových skupin dětí a mládeţe se
postupně stává policie, kurátoři,
diagnostické ústavy, „pasťáky“
a nakonec i soudy. Z ústavů je dnes
snadné utéct - a pokud se ocitnete
na ulici bez střechy nad hlavou,
„love“ začnete shánět uţ nejen
pro zábavu...
Není lehké vyrůstat v takovém
prostředí - a část dospívajících
se proti tomuhle vzorci vymezuje:
„Nechci dopadnout jako oni.“
Část starších kluků se v diagnosťáku
nebo kriminálu poučila a dnes se snaţí
působit na ty mladší, kteří jsou teprve
na začátku výše popsaného tobogánu.
Někteří naši klienti se snaţí získat
respekt jinak neţ penězi - svým rapem,
beatboxem, tancem, svojí školou nebo
prací. Hledají oporu - a je štěstí, pokud
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je jejich okolí nesráţí zpátky na
základě etnických stereotypů.
O ţiţkovské ulici by se dalo povídat
ještě dlouho - o náctiletých, kteří si
propichují uši špendlíky z nástěnky,
aby je parta brala, nebo o holkách,
které jsou ochotné riskovat kvůli troše
pohlazení i svoje zdraví a těhotenství.
Jsou to stovky a tisíce příběhů, kterými
Ţiţkov ţije. Beztíţe si bude i v příštích
měsících a letech všímat toho, jak se
čtvrť kolem nás proměňuje. Nevíme,
jak skončí celý příběh - ale snaţíme se,
aby těch dobrých konců bylo co
nejvíce.
PhDr. Jan Krajhanzl, Phd.
metodik klubu Beztíţe
Ţiţkov dlouhodobě patří k obvodům
s nejvyšší mírou výskytu sociálně
-patologických jevů a trestné činnosti
v celé ČR. Zejména mládeţ je těmito
jevy velmi ohroţena - jak ze strany
poškozených, tak přestupců.
Nízkoprahový klub Beztíţe a jeho
terénní sluţba má své
neoddiskutovatelné místo a vysoký
kredit, kvalifikované pracovníky, kteří
mají mezi komunitou své jméno.
V klientech to vzbuzuje pocit důvěry
a solidnosti, proto sluţby Beztíţe
vyhledávají.
nprap. Jiří Havel, por. Bc. Ondřej Penc
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,
Preventivně informační oddělení

12

Anonymní průzkum
ţivotního stylu klientů

(zdroj: ČAS a Milward Brown)
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42 % má zkušenost
s kurátorem (průměr
ČR 34 %)

25 % má zkušenost
s dětským domovem
(průměr ČR 11 %)

21 % má zkušenost s
diagnostickým ústavem
(průměr ČR 9 %)

13 % má zkušenost s

„pasťákem“ (průměr ČR 7 %)

46 % se setkalo

s rasismem nebo diskrimací
(průměr ČR 34 %)

Anonymní průzkum
ţivotních zkušeností
klientů Beztíţe

(zdroj: ČAS a Milward Brown)

71 % preferuje hip hop a
21 % preferuje disko

75 % se často nebo občas
nudí (průměr ČR 61 %)

75 % pomáhá často svým
rodičům (průměr ČR 46 %)

42 % se učí do školy
(průměr ČR 66 %)
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15. února

Bavíme se s XXXXXX, ţe uţ toho má na svým kontě víc. Bitky
na diskotékách, a teď velký průšvih s vykradením bytu (byli na to tři, prý se podílel
i
XX ). Lituje toho, ţe to udělal. Rozhodl se sám jít na dva měsíce do ústavu
do Krče, přijde mu to lepší, neţ tam kaţdý den dojíţdět (to byla druhá moţnost,
kterou měl). Aspoň ho to nebude stát peníze. Nechtěl by, aby jeho máma šla
do kriminálu místo něho. Bavíme se o tom, jaký to je, mít toho „tolik na triku“. Říká,
ţe dost blbý. Ţe na něj je okolí nepříjemné, uţ i v rodině se na něj dívají skrz prsty.
Připadal mi v tu chvíli hrozně sám. Říkal jsem mu, ţe kdybychom mu mohli nějak
pomoct, ţe jsme prostě tady.

4. května

XXXXXXX je naštvaná a zklamaná. Dozvěděla se, ţe sociálka mámě
řekla, ţe kdyţ nedokáţe svého syna zvládnout a donutit ho chodit do školy, dají ho
do ústavu a mámu zavřou. Chtěla by s tím něco dělat. Chce, aby byl brácha
v pohodě, jenţe to nebude, kdyţ se budou kolem dít všechny ty věci jako hádky
s tátou, nátlak babičky a strejdy, bezradnost mámy. Bavili jsme se, jaké moţnosti
tu jsou. Konzultoval jsem to s o. s. Lata, která na podobných případech dělá.

23. srpna

K XXX domů uţ zavítal exekutor. Prý solidní pán, pořád se smál.
Dohodli se na splácení dluhu za auto ve výši 36 000 Kč. Prý 500-1000 Kč měsíčně
po dobu 2 let. To nevychází. Upozornil jsem jí na různé moţné fígle podobných
vymahačů, na nevýhodné smlouvy.XXXX ji prý raději zítra přinese a mrkneme na ni.

8. října

XXXXXX začíná sprostě nadávat XXX. Ona se rozjíţdí, provokuje
ho k agresi, pak se rozmáchne a před celým klubem mu vrazí facku. Do toho mu
křičí do obličeje, ať se ukáţe, „jakej je, ţe na ní nemá, ţe si na ní netroufne.“ XXXXX
ztuhne, zatnutý zuby, zatnutý pěsti. Snaţí se ovládnout. Jdu po XXX, snaţím se
vyváţit situaci a razantně jí opakuju pravidlo „ţádné násilí“. Ztuhlý XXXXX vypadá
jak Etna půl sekundy před erupcí. Vzápětí se vrhne na XXXXX,, přimáčkne ji ke
stěně a řve na ní, ţe jí uţ nechce vidět. Celý klub ztuhle pozoruje. (Následně
intervenujeme. Dochází k pokusu o napadení pracovníka, nicméně situaci se podaří
ustát a pár odchází z klubu, aniţ by byl někdo zraněný).
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klub otevřený 232 dnů, celkem 918 hodin
Leden * někteří klienti testují hranice, co se v klubu smí a nesmí
a zkoušejí vyvolat konflikt * mezi klienty se mnoţí zprávy o tom, ţe
na Ţiţkově přibývá mezi dospívajícími uţivatelů pervitinu * Česká
asociace streetwork nám zprostředkovala od firmy Vodafone dva
repasované počítače, rychlejší, neţ jsme dosud měli.
Únor * oslavujeme 9. narozeniny klubu Beztíţe s klienty, hraje nám
DJ Pixie * pořádáme Den otevřených dveří, kterého se účastní naši
kolegové z veřejné správy a partnerských organizací * prudce
stoupá návštěvnost klubu.
Březen * konflikty se dvěma klienty ústí do fyzického napadení
pracovníka, prvního za 9 let * zapojujeme se do pracovní skupiny
České asociace streetwork, která připravuje evaluaci nízkoprahových
klubů * vztahy mezi klienty na klubu se komplikují otěhotněním jedné
z klientek.
Duben * rekordní návštěvnost klubu - průměrně 22,5 klientů denně
* mezi klienty je stále populárnější amatérský piercing, který je
prováděn nehygienickými způsoby
a vede často k zahnisávání * stále
častěji se zabýváme finančními
potíţemi našich klientů.
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Volnočasová nabídka
... je pro řadu mladých lidí magnetem,
která je přitahuje z ulice do klubu.
Během letošního roku jsme rozšířili
moţnosti, které klientům nabízíme
v klubu pro jejich volnočasové vyţití:
* častěji pořádáme menší akce jako
např. horolezecký workshop, grafitti
workshop, fotbalový turnaj, výroba
vánočních dárků z fimo-hmoty ad.
* obě polské dobrovolnice se během
roku zaměřovaly na výtvarnou tvorbu
- s klienty malovaly, vyráběly…
* doplnili jsme deskové hry na klubu
o nové kousky - úspěch mezi klienty
měly hry jako Activity, Abalone, Pylos
* koupili jsme kytaru, nové míče,
vybavení na baseball, badminton,
petanque, pomůcky na ţonglování ad.
* díky podpoře MČ Praha 3 mají naši
klienti k dispozici nový stolní fotbal
Rosengart.
Klienti jsou ochotní za námi dojíţdět
dále neţ do jiných klubů:

33 % trvá cesta do Beztíţe více
neţ 20 minut, průměr ČR je 19%

63 % klientů velmi spokojeno

s klubem + 33 % celkem spokojeno

88 % klientů hodnotí pracovníky
Beztíţe jako přátelské

38 % klientů uvádí, ţe mu

pracovníci často pomáhají
s problémy (průměr ČR 28 %)

Květen * ve spolupráci s Hell.cz
pořádáme workshop
k bezpečnému piercingu,
který omezuje zdravotní rizika
* hodně času trávíme
na sportovním hřišti * klientům
pomáháme více neţ kdy jindy
hledat práci.
Červen * pracujeme
na registraci obou sociálních
sluţeb * vrcholí přípravy letního
tábora * společně s klienty
a rapperem Jamesem Colem
oslavujeme konec školního roku
na Letní party klubu Beztíţe
* účastníme se Všehoděnní
v Podvinní.
Červenec * letní klub je
otevřený pondělí, středa, pátek
v čase 15-19 hod. * do práce
nastupuje Martina Stohrová
* jedeme na týdenní letní tábor
Kluby pro Ţiţkov 2010
s táborovou hrou „Cesta kolem
světa“.
Srpen * pokračuje letní provoz
klubu * loučíme se s polskou
dobrovolnicí Katarzynou
Bonczyk * tři naši klienti jsou
vzati do vazby za loupeţné
přepadení a krádeţ vozidla
pod vlivem pervitinu.
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Září * po prázdninách opět
výrazně stoupá návštěvnost
* koncem září nastupuje do týmu
Kamila Jelínková, loučíme se
s Josefem Šmídou a Lucií
Ditrichovou.

Jak se mluví na Ţiţkově?
Slovník ulice roku 2010

Říjen * počínaje 1. 10. jsou klub
a terén registrovány jako sociální
sluţba * účastníme se Fajn dne
na ţiţkovské Parukářce
* společně s rapperem Hugo
Toxxxem pořádáme oslavu
začátku topné sezóny Beztíţe
zatápí * nastupuje nová polská
dobrovolnice Marta Menes
* připravujeme a podáváme
grantové ţádosti na příští rok.

dělat love - vydělat peníze tzv. na ulici,
např. někoho podělat nebo udělat
el paso

Listopad * klienti často přicházejí
na klub pod vlivem marihuany
a testují, jak budeme důslední
* tým si nově dělí kompetence
podle tzv. agend, čímţ dochází
k zefektivnění práce a jasnému
rozdělení odpovědnosti.
Prosinec * vyplňujeme s klienty
dotazníky pro evaluaci, kterou
pořádá ČAS a Milward Brown
* ve spolupráci s Indym
pořádáme pro naše klienty
Vánoční party.
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71 % našich klientů povaţuje

pracovníky za „vţdy spravedlivé“
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benga - policisté
beatbox - hudební rytmus vytvářený
ústy pomocí jazyka, tváří, krčních svalů
a kontroly dechu

el paso - loupeţné přepadení (podle
zkratky LP)
freestyle - rapová improvizace,
formulovaná „z patra“
instro - instrumentální doprovod
pro rap, včetně freestylu

kálo - heroin, jeho uţivatelé v menšině,
často vystaveni pohrdání ostatních
kérka - tetování, přibliţně 25 % našich
klientů má nějaké tetování
kérovat (do někoho) - rýpat, obouvat
se do někoho (např. „Ti povidám,
nekéruj do ní.“)
majk - mikrofon, pouţívaný často
při rapování
parno, piko - pervitin, v současné
době s ním má zkušenost 21 % našich
ţiţkovských klientů ve věku 11-21 let
podělat (někoho) - obrat, okrást
někoho podvodem nebo nahnáním
strachu
Píno - legendární nejmenovaný klub
u hlavního nádraţí, dodnes mezi klienty
spojovaný s homoprostitucí (např. „Jdi
do Pína, tam na tebe čekaj!“)
skéro - druh šlechtěného konopí
s vysokým obsahem THC

Náklady

celkem 1 100 200 Kč

* mzdové náklady

364 422 Kč

* ostatní osobní náklady

450 551 Kč

* materiální náklady (akce, materiály, vybavení)
* energie, voda, opravy
* ostatní sluţby (vč. vzdělávání)

Příjmy
* hl. m. Praha: Celoměstské programy vyuţití
volného času

32 021 Kč
215 000 Kč
38 206 Kč

celkem 1100 200 Kč
100 000 Kč

* hl. m. Praha: Prevence kriminality

50 000 Kč

* MŠMT: Prevence rizikového chování

79 700 Kč

* MČ Praha 3: Grantové řízení

70 000 Kč

* MČ Praha 3: Zdravotní a sociální fond

135 000 Kč

* DDM Praha 3 - Ulita kryje 60 % nákladů

665 500 Kč
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Mgr. Tomáš Klumpar
Vystudoval sociální práci a sociální
politiku. V letošním roce převzal
vedení klubu, sháněl finanční
prostředky pro Beztíţi a koordinoval
letní tábor. Mohli jsme ho také vidět,
jak obchází jako teréňák Ţiţkov nebo
jak v montérkách po víkendech
maluje stěny při rekonstrukci klubu.
I kdyţ vypadá jako námořník, nikdo
nevěří tomu, ţe se narodil na Parníku.

Bc. Josef Šmída, DiS.
Dlouholetý pracovník Beztíţe letos
úspěšně dokončil bakalářské studium
sociální pedagogiky. V klubu se staral
o propagaci, síťování a provoz klubu.
Během posledních let procestoval
více zemí, neţ si dokáţe kdokoliv
z jeho kolegů zapamatovat. V září se
s Beztíţí rozloučil. V současnosti
pracuje na Ministerstvu práce a
sociálních věcí.
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PhDr. Jan Krajhanzl, PhD.
Sluţebně nejstarší pracovník klubu
měl letos na triku metodiku, public
relations, registraci obou sociálních
sluţeb, evidenci a rozvoj autorského
evidenčního systému. Od Městské
části obdrţel v červnu ocenění
Diploma Comeniana pro nejlepší
pedagogy Prahy 3. Koncem roku
dokončil po šesti letech své
doktorské studium sociální
psychologie. Připravuje oslavu
- a kdyţ to rozjede, vypije za večer
i dva hruškové mošty naráz.

Lucie Ditrichová

Bc. Ţofie Hradilková

Dokončuje studium psychologie
na pedagogické fakultě. V Beztíţi
letos pracovala na provozním
fungování klubu, přípravě letního
tábora a zajišťování akcí. Zpracovala
také celou řadu podkladů k
intervizím. Hraje ochotnické divadlo
se Zbraslavskou kulturní společností
a je vedoucí tábornického oddílu
zbraslavských Kajmanů.

Čerstvě vystudovaná romistka Beztíţi
v letošním roce pomáhala zaskakovat
na klubu, kdyţ se ostatní vzdělávali
nebo marodili. V současné době
studuje ještě sociální práci. Na své
zahrádce - okenním parapetu - letos
vypěstovala několik kusů biozeleniny.

Vzdělávání v týmu
Celý tým absolvoval šest supervizí
s Martinou Zimmermannovou
* Tomáš a Lucka dokončili začátkem
roku ve svém volném čase více neţ
200 hodinový kurz Základy
nízkoprahových služeb (ČAS) * Josef
dokončil sebezkušenostní Výcvik
kontaktní práce (ČAS) * Honza
a Tomáš se zúčastnili semináře
Koučink (ČAS) * Tomáš se zúčastnil
kurzu Krizové intervence (Remedium)
* Tomáš se zúčastnil kurzu Táborový
vedoucí * Tomáš se zúčastnil kurzu
Jak motivovat klienty k aktivitě (ČAS)
* Tomáš se účastnil semináře Klient
v ústavní výchově a na útěku (Ţupan
a ČAS) * Tomáš se zúčastnil
odbornostního setkání otevřených
klubů při praţských DDM (NIDM).

Martina Stohrová
Dálkově studuje sociálně-právní VOŠ
a letos byla přijata do pětiletého
psychoterapeutického výcviku SUR.
Působila na Ministerstvu
spravedlnosti ČR a tým významně
obohatila svými zkušenostmi
s drogově závislými, se kterými
pracovala v K-centru. V Beztíţi měla
letos na starosti síťování a rozvoj
volnočasových aktivit. Bydlí
v brdském lese a pod oknem
se jí pasou srnky.
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Katarzyna Bonczyk

Mgr. Kamila Jelínková, DiS.

Bohemistka z Poznaně se stala
součástí týmu v rámci své roční
zahraniční dobrovolné sluţby.
Do Beztíţe přinesla spoustu tvořivosti
a týmovým supervizím dala nový
rozměr svou odzbrojující upřímností.
Dobrovolnický pobyt jí skončil
v srpnu. Jejím snem zůstává vyrazit
na Harleyi do Moskvy.

Vystudovala sociální pedagogiku,
teologii a psychosociální studia.
V Beztíţi se chopila účetnictví,
pořádání akcí a provozního zajištění
klubu. Je spolehlivou oporou týmu,
v kanceláři i na klubu. Všichni si
zvykají na to, ţe dokáţe po čichu
poznat, který z klientů „hulil“
marihuanu - a to i po několika
hodinách. Její citlivý nos se stává
na Ţiţkově legendární a mezi klienty
se začíná špitat, ţe dříve pracovala
na „protidrogovém“.

Marta Menes
Další bohemistka z Poznaně se
k nám vydala na roční dobrovolnou
sluţbu na doporučení své kamarádky
Katarzyny. Svou perfektní češtinou
nás opět přesvědčila, ţe poznaňské
bohemistky „válí“ a s klienty navázala
velmi přirozený kontakt. Prahou se
pohybuje poněkud „odbrţděná“
- na kole bez brzd.
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Klub Beztíže vytváří pro žižkovské děti
a mládež zajímavý prostor, ve kterém
mohou trávit svůj volný čas zábavným
způsobem a zároveň je pro ně
bezpečný - narozdíl od žižkovských
ulic.
Pracovníci klubu Beztíže znají dobře
svoji cílovou skupinou. Pokud mohu
soudit podle jejich nabídky a
občasných setkání, dokážou žižkovské
pubescenty oslovit - svými akcemi,
programem a celkovou nabídkou.
Mgr. Václav Havelka
ředitel Základní školy Chmelnice

1. Rozvoj streetworku pro pouliční děti a mládeţ
Beztíţe shání finanční prostředky na rozvoj terénní práce v lokalitě. Cílem je
pracovat s rizikovými skupinami mládeţe 2-3 odpoledne v týdnu (přímo v ulicích
a parcích). Na základě vlastních zkušeností z terénu a spolupráce s policisty,
sociálními pracovníky a dalšími poskytovateli sluţeb pro skupiny s rizikovým
chováním musíme potvrdit závěry komunitního plánování sociálních sluţeb
na Praze 3, které označily pravidelnou terénní práci s dětmi a mládeţí za jednu
z klíčových priorit roku 2011.

2. Metodický rozvoj, prohlubování práce s klienty
a síťování návazných sluţeb
Beztíţe bude i nadcházejícím roce pracovat na aktualizaci a rozšíření své dosavadní
metodiky. Nově chceme hledat účinné formy individuálního plánování pro práci
s ţiţkovskou mládeţí.
Beztíţe připravuje také další rozšiřování a „zahušťování“ sítě partnerských
organizací. Více neţ dříve budeme klientům připraveni poskytovat podporu
při vyuţívání návazných sluţeb. Máme také eminentní zájem být v kontaktu
se specialisty v oblastech jako je oddluţování, alternativní tresty, adiktologie, ad.

3. Rozvoj firemního fundraisingu
Pro udrţení kvality sluţeb je klíčové stabilní financování klubu. Beztíţe bude v roce
2011 vyhledávat finanční prostředky jak v rámci veřejných zdrojů, tak nově také
mezi firmami, které se ztotoţňují s filosofií společenské odpovědnosti , případně
které mají zájem podporovat sociální prevenci a kvalitu ţivota na Ţiţkově.

4. Letní tábor a výjezdové akce
Beztíţe podniká všechny kroky k tomu, abychom v roce 2011 mohli jiţ potřetí
vyrazit na letní tábor. Nově připravujeme také sérii mimopraţských výjezdů
pro naše klienty. Dospívajícím ze sociálně znevýhodněných rodin tak chceme
poskytnout moţnost „vyjet
ze zajetých kolejí“ a zaţít silné
pozitivní záţitky, které mohou
příznivě ovlivnit jejich ţivot.
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Finanční a věcná podpora
Zelená kuchyně * E4you * Ringier Axel Springer

Ţiţkovská spolupráce
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, preventivně-informační oddělení
* Policie ČR MOP Jarov * R-mosty * ZŠ Chmelnice * ZŠ Praţačka * ZŠ Jeseniova
* Pavel Klíma a Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

Pracovní skupiny a oborová spolupráce
Ţupan, Praţská pracovní skupina pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ
* Komunitní plánování sociálních sluţeb na Praze 3

Ostatní spolupráce a pomoc
Vystupující na akcích: Indy * James Cole * Hugo Toxxx * DJ Bica * DJ Hlava
* DJ Pixie * DJ Ezop * 4dance * b-boy Standa Prošek
Výmalba klubu: Pepek Ţifčík, Vladimír Chalupa a Marek Pokorný
Assesment centra: Jan Gruber (Tres Consulting)
Spolupráce na evidenční databázi: Jakub Jermář (Edufor)
Pomoc při akcích: Hell.cz * Michal Šmolka * Zuzana Malá * Vlado Soško * Alena
Vobořilová * Adéla Bartošová * Jana Buřičová
Konzultace: Nataša Šalgovičová (Probační a mediační sluţba, středisko Benešov)
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Mgr. Tomáš Klumpar, vedoucí klubu
klumpar@ulita.cz,271 771 026
beztize. ulita.cz

Na Balkáně 100
Praha 3 PSČ 130 00
www.ulita.cz
IČO: 45 24 18 48
číslo účtu: ČSOB Praha 3,
685 388 / 0300

Jak můţete podpořit práci Beztíţe?
Pokud chcete naši činnost jakýmkoliv způsobem podpořit,
kontaktujte nás prosím na klumpar@ulita.cz.

