Úvodem
Žižkov již po staletí provází jeho pověst. Tato
pražská čtvrť tepe značně svébytným rytmem.
Pavlačové domy v těsném sousedství s moderní
výstavbou, tramvaje a kolony aut, rozlehlé
parky i temná zákoutí, herny a zastavárny,
bezpočet restauračních zařízení, ale i mnoho
kulturních stánků a akcí, historie i současnost
na jednom místě. Život více než osmdesáti tisíc
lidí v tomto nevelkém prostoru přirozeně
charakterizují nejrůznější jevy a procesy.
Beztíže pracuje s mladými lidmi, kteří jsou
prostředím, v němž vyrůstají, často ovlivněni
nejvíce. Tato nastupující generace zanedlouho
ukáže, jak bude Žižkov vypadat a jak se v Praze 3
bude žít.
Rok 2011 přinesl Beztíži řadu změn.
Po několikaletém úsilí se podařilo rozšířit
terénní program, prodloužit otvírací dobu
klubu na 5 hodin denně a kromě týdenního
tábora zrealizovat i 2 výjezdové víkendové akce.
V loňském roce jsme s cílovou skupinou
pracovali prakticky 320 dní, sečteme-li služby
v klubu, terénu a při výjezdových akcích.
Na následujících stranách naleznete souhrn
nejdůležitějších událostí, které se pod hlavičkou
Beztíže odehrály.

Mgr. Tomáš Klumpar – vedoucí Beztíže

Beztíže
Co je to Beztíže? Jednoduše dvě sociální služby: NZDM Beztíže (nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež) a Streetwork Beztíže.
NZDM Klub Beztíže – nízkoprahový a otevřený klub
Nízkoprahový ≠bezbariérový
Nízkoprahový = dostupný, neodrazující od vstupu
Zaměření na osoby, které nevyhledávají běžnou (institucionalizovanou)
pomoc
Služba je poskytována co nejvíce v běžném (přirozeném) prostředí klienta
Pro realizaci služby není třeba znát podrobné údaje o klientovi
Jsou odstraňovány psychologické, sociální i technické bariery využití služby
Cíle jsou nastaveny pragmatičtěji, než jsme zvyklí
Klub Beztíže = maximální otevřenost, minimální pravidla, dobrovolnost, anonymita,
služby (od volnočasových až po sociální)
Snažíme se o to, aby byl Klub Beztíže pro mladé lidi místem, kde si mohou jen tak
posedět, popovídat, seznámit se, zasportovat, zarapovat a zazpívat. Ale také „vysypat“
to, co je trápí a tíží a poptat se na věci, které je zajímají a jinde se je třeba bojí říci nahlas.
Jsme připraveni jim pomáhat a podporovat je, když se potřebují pro něco rozhodnout
a sami na to nestačí, nebo jim chybí dostatek motivace.
Klub je otevřený každý den od pondělí do pátku, včetně většiny svátků a školních
prázdnin, od 14 do 19 hodin. Dříve bylo zařízení přístupné až od 15té hodiny,
ale poptávka klientů po rozšíření byla velká, proto jsme ji vyslyšeli a otevírací dobu
prodloužili.
Klub Beztíže je určený pro děti a mládež ve věku 11 až 21 let včetně. Toto věkové
vymezení se ustálilo po několika letech různých změn, a také s ohledem na věkovou
škálu ostatních žižkovských klubů, které mají horní hranici danou osmnáctým rokem.
To, že pracujeme s klienty, kteří již dosáhli plnoletosti, znamená, že jim mnohdy
poskytujeme oporu v době, kdy hledají zaměstnání, zakládají rodiny nebo mají
problémy způsobené třeba vlastní nedůsledností (např. pracují načerno a nedostanou
zaplaceno, hrozí jim podmínečný trest odnětí svobody, obecně prospěšné práce či
nástup do vazby atd.). Je to zcela výjimečná příležitost, jak je provázet v těžkých časech
nejistoty a strachu a motivovat je ke změně.
Snažíme se informovat veřejnost o poslání NZDM a službách, které poskytují.
Dne 12.6.2011 proto vedoucí klubů Beztíže a R-mosty, Tomáš Klumpar a Tomáš Rezek,
přijali pozvání do živého vysílání Českého rozhlasu 2. Představovali, jak zařízení fungují
a odpovídali na dotazy posluchačů.
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Beztíže
Co se nám v roce 2011 dařilo směrem k veřejnosti?
Koordinujeme Setkávání poskytovatelů služeb pro děti a mládež na Praze 3
Aktivně spolupracujeme na komunitním plánování Prahy 3
Spolupracujeme s pracovní skupinou Župan České asociace streetwork (ČAS)
Účastníme se druhým rokem celorepublikového výzkumného projektu ČAS
a Milward Brown
Spolupracujeme s ostatními otevřenými kluby při pražských DDM
Živé vystoupení v pořadu TV Metropol City Koktejl dne 17.10.2011
Mediální výstupy v Mladé Frontě, Radničních novinách Prahy 3 a mnoha
internetových portálech (ihned.cz apod.)
Co se nám v roce 2011 dařilo směrem ke klientům?
Prodloužení otevírací doby ze 4 na 5 hodin denně
Dosažení nového rekordu v návštěvnosti na akcích Beztíže - 85
Větší počet volnočasových workshopů a akcí- celkem 22
Třetí letní tábor pro děti žijící v prostředí se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů a následné 2 víkendové akce
Založení profilu na sociální síti Facebook, díky kterému s námi mohou klienti
komunikovat i z domova

KLUB: Typy poskytnutých služeb za rok 2011 v %
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Mgr. Tomáš Klumpar - vedoucí Beztíže, kontaktní a terénní pracovník

Služebně nejstarší pracovník narozený na Parníku, který se dlouhodobě zajímá o život na Žižkově.
Právě nastoupil výcvik kontaktní práce a pomáhá také mladým lidem z dětských domovů v o. s. Letní
dům. Volný čas tráví zejména cestováním a sportováním.
Agendy: vedoucí, fundraising
Vzdělávání v roce 2011:
březen – Intervence (ČAS, 8 hodin)
leden, březen, květen – Motivační rozhovory (ČAS, 40 hodin)
září – Jak vést malý tým (ČAS, 16 hodin)
září, říjen – Time management (Tres Consulting, 16 hodin)
listopad – Praha bezpečně online (Hl.m.Praha, 8 hodin)
listopad, prosinec – konference Terénní a nízkoprahové programy (ČAS, 16 hodin)
prosinec – přijetí do dlouhodobého Výcviku v kontaktní práci (ČAS, 250 hodin)

E

Mgr. Kamila Jelínková, DiS. – zástupce vedoucího, kontaktní pracovník

Rodačka z Moravy každým coulem - ženská krev a mlíko, víno, zpěv a zábava, která miluje psy. Studia má
už hotová (obor sociální pedagogika, teologie a psychosociální studia) a dále se průběžně vzdělává na
různých kurzech.
Agendy: PR koordinátor, provoz, účetnictví, koordinace akcí
Vzdělávání v roce 2011:
leden, březen, květen – Motivační rozhovory (ČAS, 40 hodin)
duben – Oborové minimum nízkoprahových služeb (ČAS, 20 hodin)
květen – Práce s výchovnými situacemi (ČAS, 16 hodin)
září, říjen – Time management (Tres Consulting, 16 hodin)
prosinec – přijetí do kurzu Krizová intervence (Remedium, 40 hodin)
prosinec – přijetí do kurzu Zdravotník zotavovacích akci (ČČK, 40 hodin)

Z

Martina Stohrová – kontaktní pracovník
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Bydlí v lese, jezdí růžovým autem, miluje všechny pejsky a kočičky světa a ráda se směje a poslouchá.
Finišuje se školou, má za sebou první rok výcviku SUR, do práce se snaží vnášet metody terapie a někdy je
zbytečně tolerantní.
Agendy: metodika, garant volnočasových aktivit
Vzdělávání v roce 2011:
leden až prosinec – 1. rok sebezkušenostního výcviku SUR (Skálův Institut, 160 hodin)
únor – Workshop Klient nemá zakázku (ČAS, 16 hodin)
březen – Trestní právo (VOŠSP, 8 hodin)
duben – Individuální plánování (ČAS, 8 hodin)
květen – Práce s výchovnými situacemi (ČAS, 16 hodin)
září, říjen – Time management (Tres Consulting, 16 hodin)listopad – Relaxační techniky I., II. (VOŠSP,
16 hodin)
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Vladimír Bláha – kontaktní a terénní pracovník, od února 2011

Studuje obor sociální práce a teologie na ETF Univerzity Karlovy, právě nastoupil výcvik kontaktní práce,
hraje na kytaru v kapele, má rád lidi, přírodu a svého psa Elišku. Dříve pracoval jako terénní pracovník
v o. s. Ježek a čížek.
Agendy: terénní program, síťování návazných organizací
Vzdělávání v roce 2011:
duben – Oborové minimum nízkoprahových služeb (ČAS, 20 hodin)
září, říjen – Time management (Tres Consulting, 16 hodin)
říjen – stáž v terénním programu Jižní město (Proxima Sociale o.s., 8 hodin)
listopad – stáž v terénním programu Černý most (Jahoda o.s., 8 hodin)
listopad - Praha bezpečně online (Hl. m. Praha, 16 hodin)
listopad, prosinec – konference Terénní a nízkoprahové programy (ČAS, 16 hodin)
prosinec – přijetí do dlouhodobého Výcviku v kontaktní práci (ČAS, 250 hodin)
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Bc. Vojtěch Kračmar – kontaktní pracovník, od října 2011

Vystudoval humanitní studia a momentálně pokračuje v magisterském studiu Sociální ekologie na FHS
Univerzity Karlovy. Rád kreslí, chodí na výstavy a koncerty, pije černý čaj s mlékem a sestavuje kola.
Agendy: výjezdové akce

PhDr. Jan Krajhanzl, PhD. – říjen 2004 až leden 2011

Pracovník, který klubu věnoval energii téměř 7 let. Nadále se věnuje dětem i vzdělávání, ekopsychologii,
enviromentální výchově atd. Volný čas tráví nejčastěji se svou rodinou a malým bráškou nebo odpočívá
na chaloupce.

Mgr. Marta Menes – říjen 2010 až červen 2011

Dobrovolnice z Polska, která byla týmu velkou oporou, vnesla do Beztíže „nový vítr“, mnoho polských
zajímavostí a jistě také inspirace. Volný čas tráví tahle energická žena na horolezeckých stěnách nebo
třeba na kole, které nemá brzdy.

Streetwork Beztíže
Streetwork Beztíže = podpora a pomoc přímo v ulicích a parcích Žižkova, temná
zákoutí, maximální otevřenost, ale zároveň i surová realita (alkohol a marihuana,
krádeže, rvačky a další rizikové jevy), poradenství , podpora ve vlastních projektech
Terénní program Beztíže již od roku 2009 nabízí pomocnou ruku při zlepšování
sociálních kontaktů, podporuje pozitivní změny v životě mládeže Žižkova a poskytuje
odborné poradenství a pomoc mladým lidem v nepříznivé životní situaci.
Program je od 1.10.2010 registrovanou sociální službou, která je poskytována
v přirozeném prostředí cílové skupiny, tedy v ulicích, hřištích, parcích a místech, kde se
mládež běžně schází a tráví svůj volný čas. Jeho hlavními cíli je prevence nežádoucích
sociálních jevů, podpora a pomoc mládeži v náročných životních situacích, pomoc při
realizaci volnočasových aktivit iniciovaných cílovou skupinou a snižování rizik
spojených s životem v obtížném sociálním prostředí.
Služba funguje 3x týdně a to v pondělí, středu a čtvrtek mezi 14. a 18. hod. Jeden
terénní pracovník (streetworker) pravidelně navštěvuje známá i neznámá místa na
území Prahy 3 - Žižkova.
Je zaměřena na cílovou skupinu mládeže ve věku od 6 do 26 let. Podchycuje jak mladší
mládež, tak starší uživatele služby, kteří se potýkají s problémy spojenými s přechodem
do dospělosti, tzn. vztahové problémy, první a rizikový sex, zakládání rodiny, hledání
zaměstnání, experimentování s drogami, trestnou činností apod.
Spolupracujeme se všemi třemi nízkoprahovými kluby Žižkova, které tvoří kvalitní
zázemí pro široké spektrum naší cílové skupiny a zajišťuje tak komplexní síť
poskytování sociálních služeb.
Streetwork Beztíže se účastní setkávání pracovních skupin, jako jsou: Pražská pracovní
skupina Župan sdružující nízkoprahové kluby Prahy; Komunitní plánování Prahy 3
usilující o zlepšení života mládeže v městské části; nebo Setkávání poskytovatelů
sociálních služeb pro děti a mládež v Praze 3, kde spolupracují všichni, kteří mají
k cílové skupině co říct.
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Co se nám v roce 2011 dařilo?
Služba začala od října fungovat 3x týdně (podpořená dotací z MPSV)
Nárůst uživatelů služeb v meziročním srovnání o 30%
Kvalitnější a podrobnější monitoring lokality

TERÉN: Typy poskytnutých služeb za rok 2011 v %
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Preventivní tábor a víkendové akce
Letošní tábor pro děti žijící v prostředí se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů i dvě, na tábor
navazující, víkendové výjezdové akce finančně
zajistila Městská část Praha 3 a Hlavní město Praha
v rámci programu prevence kriminality.
Tábor Kluby pro Žižkov 2011
V červenci (10.-16.) Beztíže ve spolupráci s NPK
Husita uspořádala v pořadí třetí letní tábor pro 23
dětí. Vyrazili jsme na Berounsko do obce Železná
a táborová hra byla nazvaná „Kriminálka Žižkov
2011“. Jak už název napovídá, vyšetřovali jsme
kriminální případ, do kterého jsme zapojili spoustu
preventivních témat jako např. užívání návykových
látek a rizikový sex. Účastníci z řad žižkovské mládeže
se rozdělili do třech vyšetřovacích týmů
a s obrovským nasazením pátrali po pachatelích.
S případem nám napomohli i policisté z Preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství PČR
nprap. Jiří Havel a por. Bc. Ondřej Penc, kteří přijeli se
svým programem zasazeným do naší hry. Představili
táborníkům, jakým stylem probíhá vyšetřování na
místě činu, např. jak se odlévají stopy či odebírají
otisky prstů. Všechny tři týmy si celé vyšetřování
mohly následně vyzkoušet, což pro ně bylo
obrovským zážitkem. Další návštěvou byli zástupci
MČ P3 v čele s panem místostarostou Mgr. Jiřím
Matuškem a vedoucím odd. hmotné nouze a prevence Mgr. Vladimírem Beranem, kteří s mládeží
pohovořili zejména na téma „hřiště na Praze 3“.
Aby nebyl tábor pouze náročným vyšetřováním,
podnikli jsme výpravu na koupaliště a také za jízdou
na koních. Plní energie jsme se vrhli do natáčení
preventivních reklam na téma kouření, alkohol
a drogy. Hra byla úspěšná a pachatele se nám
společnými silami podařilo vypátrat, chytit
i odsoudit.
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Víkendový pobyt ve Žloukovicích
První víkendová akce se uskutečnila 28.-30. října
a program byl připravený pro 20 lidí. Strávili jsme ji
v areálu Jitřenka ve Žloukovicích. Mimo různých
preventivních her a výletů jsme si vyzkoušeli
kovařinu pod dohledem Pavla Zichy pracujícího
s dětmi se speciálními potřebami. Bavilo to nejenom
kluky, ale i holky. Každý si vyrobil památeční suvenýr
a celý víkend měl velký ohlas.
Víkendový pobyt v Bedřichově
Ve dnech 9.-11. prosince jsme vyrazili na druhý
potáborový víkend do Bedřichova v Jizerských
horách. Sníh začal padat před naším příjezdem,
z čehož jsme měli všichni velkou radost a celou dobu
si ho hojně užívali. Podnikli jsme malou horskou túru,
cestou potkávali běžkaře všeho věku a při aktivitách
navázali na táborovou hru. Účastníci si zábavnou
formou vyzkoušeli, jak si vyřídit svoje záležitosti na
úřadě, u lékaře i na personálním oddělení.
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Akce, volnočasové aktivity a workshopy
Velkou předností Beztíže je pořádání akcí většího rázu,
na nichž vystupují známí umělci, kteří mohou být klientům
klubu pozitivní motivací. Ať už se jedná o špičkové sportovce,
rappery, hudebníky nebo tanečníky. Vždy se snaží poukázat,
že cesta k úspěchu není jednoduchá a je potřeba mnoho píle
a úsilí, aby člověk v dnešním světě uspěl, ale také, že všechno
je možné!
Velké akce pořádané v roce 2011:
Narozeninová párty 10 let Beztíže – 1. únor
Účinkující: MC Orion, Dj Hlava, Vašek Klouda- 8x mistr světa
ve footbagu, Mário Bihári, Kititi, fire show – Kuba Zavřel
Návštěvnost: 57 lidí
Good bye, Bunny – 26. duben
Akce kompletně pořádaná klienty plná hudby, povídání
a soutěží. I přes neúčast „hvězdy“ byla návštěvnost slušná.
Návštěvnost: 33 lidí
Reggae párty – 29. červen
Účinkující: DJ Sensimilla, skupina Aneboafro s tanečnicemi,
taneční skupina 4 Dance
Návštěvnost: 30 lidí
Beztíže zatápí 2011 – 18. říjen
Účinkující: MC Idea, MC Rest, DJ Fatte, DJ Ezop, Žižkov
RAPrezent, B-boy Standa Prošek, fire show – Kuba Zavřel
Návštěvnost: 85 lidí
Vánoční párty – 20. prosinec
Účinkující: Jindra Smola- mistr Rakouska ve footbagu, Martin
Polák- yoyista, Vašek Kroutil- mistr Evropy v yoyo, DJ Hlava,
fire show – skupina Inspyro, MC Spiritchild, MC Metoděj
Návštěvnost: 75 lidí
Volnočasové aktivity a workshopy
Kromě větších akcí Beztíže pořádá i akce menší a workshopy
všeho druhu. V uplynulém roce jsme jich realizovali nejvíce za
celou existenci klubu – 22.
Největší úspěch slavily turnaje ve stolním fotbale, stolním
tenise, různé soutěže na hřišti (basketball, trampolína)
a výrobní workshopy - odznaky, náušnice, vánoční ozdoby
apod.
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Sociální služby
Sociální služby jsou poskytované jak v klubu, tak v terénu.
Nabízíme klientům pomoc a podporu v rámci informačního servisu, poradenství,
krizové intervence, motivačních rozhovorů, aktivizace, tréninku potřebných
dovedností atd. Viz grafy na str. 4 a 8.
Aktivity v roce 2011 spojené se sociálními službami:
Volba povolání:
Začátkem roku jsme s uživateli pracovali na tématu nejčastěji volených povolání
společně s informacemi o školách, kde mohou tento obor vystudovat a financích,
které mohou s nástupem do práce očekávat. Klienti sami mohli doplňovat pozitiva
a negativa těchto povolání tak, jak je vnímají oni. Mezi nejčastěji volené obory
patřily: kadeřnice, truhlář, kuchař-číšník atd.
Job klub:
V červnu volbu povolání vystřídal Job klub, ve kterém jsme se zaměřili
na problematiku hledání zaměstnání a brigády.
Témata:
Kdy může člověk začít pracovat
Rozdíl mezi prací na smlouvu a načerno
Rozdíl mezi pracovním úvazkem, DPČ, DPP
Pracovní agentury v Praze
Internetové servery na hledání zaměstnaní
Sociální a zdravotní pojištění, daně
V průběhu prázdnin jsme pořádali
několik workshopů na různá témata
spojená s Job klubem. Největší zájem
vzbudilo psaní životopisu a motivačního dopisu. Další aktivity byly
spojené například s prvním kontaktem s budoucím zaměstnavatelem, pracovním pohovorem nebo
pracovní smlouvou.
Jelikož toto téma je a bude vždy
aktuální, v budoucnu ho určitě
zopakujeme!
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Beseda s pracovnicemi Drop-In:
Je známo, že Žižkov patří mezi nejrizikovější lokality Prahy z hlediska uživatelů
drog a jiných návykových látek. Jak vyplynulo z loňského výzkumu ČAS
a Milward Brown, polovina návštěvníků Beztíže běžně kouří marihuanu
a častěji, oproti celorepublikovému průměru, žižkovští experimentují
s pervitinem a halucinogeny.
Pozvali jsme proto pracovnice organizace Drop-In, které pod vedením
Mgr. Lenky Procházkové klienty klubu informovaly o možných rizicích užívání
drog. Také jim odpovídaly na jejich dotazy a přidaly pár příběhů ze své praxe.
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Projekt Slova místo zbraní – Spiritchild a MC Metoděj
Klub navštěvuje spousta mladých a talentovaných
lidí. Umí skvěle beatboxovat, rappovat, tančit,
ale také píší texty (rap, básně). Pro ně byl jako
stvořený projekt Slova místo zbraní. Ten v prostorách Beztíže pořádala a organizovala pracovnice DDM Ulita Ivana Čonková.
Hlavními aktéry byli nejen účastníci, ale zejména
newyorský MC Spiritchild a pražský MC Metoděj,
kteří se mladým lidem věnovali. Rapovali s nimi,
psali texty o tom, co účastníky zajímá a v čem cítí,
že je problém dnešní doby - např. rasismus, drogy,
gangy atd.
Jedna vlna workshopů se Spiritchildem proběhla
na konci září. Během tří dnů se intenzivně
rapovalo, tančilo, skládalo. Pak si pomyslné
„žezlo“ převzal Metoděj, který chodil do Klubu
Beztíže pravidelně každý čtvrtek a s účastníky zašel
i do nahrávacího studia.
V prosinci přijeli do Prahy aktéři stejného projektu
z Berlína a společně s našimi pracovali na
závěrečném songu.
Výsledkem bylo společné vystoupení v pražské
kavárně Divus, kde se někteří z účastníků poprvé
postavili na pódium a před početné publikum.
Vše zvládli na výbornou a akce zaznamenala velký
úspěch. Hned další den se vrátili do prostor
Beztíže, kde společný song natočili. Tanečníci
pracující při tanečních wokshopech na choreografii k němu dotočí videoklip.
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Texty z workshopů s Metodějem
Škola (Ríša)
Škola je pro mě nejhorší věc, samej
učitel, samej kec.
Je to pro nás jako potopa, základka,
střední a pak vysoká.
O přestávce odpočívám, z okna se
dívám
a pak zvoní, začíná hodina, učení je
dřina.
Přesto se chci vzdělávat a ne jen na
svět nadávat.
Hej more, hej i mladej, cigán může
bejt i chytrej, tak mu šanci dej.
Až školu dodělám, tak budu muset
makat,
život je boj a já se nechci flákat.
REF: Škola je život, život je škola ,
číst psát a počítat pořád dokola.
Svět (Metoděj)
Chcete lepší svět, tak si pomáhejte,
lidem jenom hezký věci do života
přejte,
začněte u sebe s láskou k bližnímu
svýmu,
všichni patříme ke stejnýmu týmu.
Musíme se tolerovat holdovat
radostem z maličkostí,
to je ta cesta beze zlosti.
Veze optimismus, né rasismus,
není naše víra revoluce jen tancovat
a zpívat,
žít naplno používat pozitiva,
srdce ani duši nepopírat.
Vnímat, budete zírat zítra, jakej bude
svět, rozkvete jak květ.
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Představím si svět (David Š.)
Představím si svět krásně žlutě zlatej,
mám prachy, ale nejsem moc bohatej.
Mít prachy a nebo žebrat, konec
světa,
samí nehody, samej převrat, tak lepší
si s tím nehrát.
Život si představíš jednoducho jasně,
skládám texty skládám taky básně.

Strom (Lukáš)
Jdu ven vidím strom, kterej jsem
zasadil, když mi bylo pět. Je to pořád
on, ale teď už je mi 13 let, je to
pravda, je to pravda, je to pravda!!!
Dal jsem tomu stromu vody dávku
a pak jsem šel na zastávku.
Viděl jsem tam kluka, kterej okrádal
ženu, šel jsem k němu, jo zbil jsem ho
a vduchu jsem si řek,
co tohle je za svět!
Kdyby i on zasadil strom, nedal bych
mu pěstí, ale milion!

Rozpočet Beztíže 2011
PŘÍJMY 2011
MPSV: Nízkoprahový klub
MPSV: Terénní program
Městská část Praha 3: Grantové řízení
Hl.m. Praha, přerozděleno prostřednictvím MČ Praha 3:
V. dotační program
Hl.m. Praha: Celoměstské programy využití volného času
MŠMT Prevence rizikového chování
E4you: sponzorský dar
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
Celkem
VÝDAJE 2011
Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady
Materiální náklady (akce, vybavení, materiály apod.)
Energie, voda, opravy
Ostatní služby (vzdělávání, supervize, metodické vedení,
propagace apod.)
Celkem

468 000 Kč
231 000 Kč
300 000 Kč
130 000 Kč
120 000 Kč
72 000 Kč
4 000 Kč
363 900 Kč
1 688 900 Kč

842 017 Kč
389 353 Kč
105 645 Kč
212 025 Kč
139 860 Kč
1 688 900 Kč
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Priority roku 2012
Streetwork
V příštím roce chceme udržet streetwork Beztíže v takové šíři jako v roce 2011 – tedy
službu poskytovat třikrát týdně, jelikož Žižkov patří k nejrizikovějším oblastem
hlavního města. Vždyť ve srovnání s rokem 2010 stoupla kriminalita na Praze 3
do konce listopadu o více jak 5% (statistiky kriminality PČR).
Chceme také navázat spolupráci s terénními programy jiných organizací.
Tábor a výjezdové akce
Nejen my (ale hlavně naši táborníci a mnoho dalších) chceme a aktivně pracujeme
na tom, aby se i v roce 2012 uskutečnil tábor Kluby pro Žižkov. Čtvrtý ročník přinese
příležitost, jak strávit s klienty čas v jiném prostředí a připravit je na rizika, která Žižkov
obnáší.
Fundraising
V letošním roce budeme vzhledem k nestabilnímu ekonomickému zajištění hledat
nové zdroje financování obou služeb zejména v soukromém a nadačním sektoru.
Klientská práce
Individuální práce
Rozvoj, zkvalitnění, zvýšení efektivity jednotlivých intervencí, více prostoru
a času pro případovou práci
Skupinová práce
Podpořit více skupinové dění a samotné povědomí o jednotlivých skupinách
na klubu
Učit se používat více technik (arteterapie atpod.) pro skupinovou práci
a účinně je aplikovat
Akce
Udržení větších akcí v nastavené kvalitě
Rozvoj volnočasových aktivit, jejich stálé rozšiřování a zaměření tak, aby si
mohl vybrat každý z cílové skupiny
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