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Úvodní slovo
Na počátku byla velká míra nejistoty a tápání při hledání, jakým směrem a na
jakých pozicích má vlastně služba typu Beztíže v Ulitě být ukotvena. Nejednou
probíhaly leckdy plamenné diskuze, zda má či nemá smysl se směrem
kvalifikovaných sociálních služeb vydávat a riskovat cestu nevyzkoušenou a mnohdy
rizikovou. Jen díky velkému odhodlání a profesionální přípravě pro splnění všech
nutných podmínek v celém týmu Beztíže bylo možné dojít až k současnému stavu,
kdy jsou v rámci Ulity registrovány dvě sociální služby zaměřené na práci s cílovou
skupinou, které se leckteří raději vyhnou.

Práce v Beztíži není jednoduchá. Vyžaduje velkou míru odolnosti, profesionality,
odborné i lidské připravenosti. Tým Beztíže těmito vlastnostmi disponuje v míře
vrchovaté a Ulita může být právem hrdá na to, že podobné služby pro Žižkov a
Vršovice (vyhledávají je však i mladí ze Smíchova, Karlína, Černého mostu a dalších
částí Prahy) může poskytovat.
Za uplynulé roky si práce Beztíže získala řadu uznání odborné veřejnosti, ale také
představitelů městských částí, kteří si tým Beztíže opakovaně vybírají coby partnera
k zajišťování potřeb cílové skupiny. Snad tedy výroční zpráva, kterou držíte v rukou,
přispěje k ujištění, že poslání a výsledky Beztíže mají svůj smysl a že přínosy těchto
aktivit nejsou malé.

Josef Chmel
Lokalita Žižkova je zcela jistě specifickou částí Prahy z mnoha různých pohledů.
Patří k nim bezpochyby také sociální složení obyvatelstva a z něj plynoucí velké procento rizikové mládeže, která s sebou nese řadu problematických situací, projevů a
potenciálních hrozeb.
I to přispělo k rozhodnutí Ulity poskytnout Beztíži zázemí a podporu pro realizaci
takových programů, které budou moci účinně přispět k řešení situace žižkovské
mládeže. Stejně tak se snažíme o osobnostní rozvoj omladiny pražských Vršovic,
kde své služby poskytujeme přímo v ulicích.

ředitel Ulity

Tomáš Klumpar
vedoucí Beztíže

Pro nás cestou není mnohokrát omílané mentorování či represivní přístup k těm,
jimž do života nebylo dáno zrovna nejlepší zázemí či vzdělání. Cílovou skupinou
Beztíže jsou ti, nad nimiž mnozí jiní zlomili hůl a místo pomoci by je raději viděli
někde pryč. Problém by se „vyřešil“, nebo spíše odsunul. Nevyhnutelně bychom
došli k momentu, kdy už další odsouvání jaksi není možné. Problémy spojené s
pouličními gangy, rizikovým životem velké části žižkovských i vršovických mladých
či jejich vylučování v mnoha oblastech jsou každodenní realitou našeho okolí.
Vždy máme možnost volby: tvářit se, že problém neexistuje – anebo se pokusit
přispět k jeho řešení. Beztíže podporuje možnost druhou – byť obtížnější, mnohdy
finančně i provozně náročnější.
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Tým Beztíže: z leva Martina Stohrová, Jiří Škvor, Tomáš Klumpar, David Odstrčil, Jan Kratochvíl, Klára
Joklová, Jana Šperglová, Vlastimil Škopek, Klára Grombířová

Beztíže
Je specializované oddělení DDM
Praha 3 – Ulita, sídlící v ulici Na
Balkáně na pražském Žižkově.
Pracujeme s neorganizovanou
mládeží.

Proč?

Smysl a důvod
naší práce spatřujeme v nabízení
nových možností skupině ohrožené
společenským vyloučením. Jsme
mostem mezi společností a mladými lidmi, neboť spolupracujeme na
integraci mladých, zejména z Prahy
10 a Prahy 3 a tím zvyšujeme kvalitu
života komunity obyvatel Prahy 3
a 10 i celé společnosti.
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komunitní zábavně
motivační akce

Beztíže má 13 let zkušeností práce s
rizikovou mládeží ve věku 6 – 26 let.
Jedná se o skupinu, která je vlivem
různých faktorů znevýhodněna a
potýká se s potížemi, spojenými
s dospíváním a přechodem do
dospělosti.
Beztíže zaštiťuje nízkoprahový klub,
který je provozován v prostorech
DDM Ulita, terénní programy Streetwork Beztíže - Žižkov a Streetwork
Beztíže - Vršovice, pořádá výjezdové
a zábavně - motivační akce.
V roce 2013 jsme i přes rozsáhlé
personální změny v Beztíži udrželi
vysoký standard poskytovaných
služeb, a také republikově vysoce
nadprůměrný počet otevíracích dnů.

2

víkendové akce

Pořádané akce
Cílová skupina Beztíže
Pracujeme s jednou z nejrizikovějších skupin mladých lidí ve společnosti. Jsou obklopeni nepříznivými sociálními jevy, právě když se ocitají ve velmi obtížném období svého
života. V rozsahu od odborných sociálních služeb, přes primární, sekundární i terciární
prevenci, sociálně-pedagogickou práci, až k podpůrné volnočasové, zájmové a sportovní
nabídce. Cílové skupině dále nabízíme možnost individuálního poradenství či pomoci v
krizi i mimo otevírací dobu.
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jednodenních
mimopražských akcí

1

týdenní akce
tábor u Týna nad
Vltavou

K tomu měli uživatelé služby
možnost vyjet v rámci preventivních
aktivit na týdenní tábor do Campu
Pohoda, Nuzice u Týna nad Vltavou,
2 víkendové akce a 5 jednodenních
mimopražských akcí. Uspořádali
jsme 4 velké komunitní zábavněmotivační akce.
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Struktura Beztíže
Výjezdové akce
V Praze i mimo Prahu

nízkoprahový

Klub Beztíže
NÍZKOPRAHOVÝ

Dostupný, neodrazující od vstupu,
dobrovolně, bez peněz, bez
průkazu, anonymně, bezpečně

Streetwork Beztíže
- Žižkov

Zábavně - motivační akce
V Praze i mimo Prahu

Workshopy
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Streetwork Beztíže
- Vršovice
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Klub Beztíže
Služba: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Vznik: 2001
Cílová skupina: 11 – 21 let včetně
Otevírací doba: pondělí – pátek, 14.00– 19.00 hodin
Klub Beztíže je prostor otevřený mladým lidem ve věku 11 až 21 let, kde mohou
bezpečně a smysluplně trávit svůj volný čas. Ve dvou atraktivně vybavených
místnostech naleznou sportovní náčiní, stolní fotbal, hudební nástroje, výtvarné
potřeby, počítače s internetem, stolní hry, tiskoviny a další pomůcky.
K dispozici je také hřiště, nahrávací studio, hudební a promítací aparatura.
V roce 2013 jsme rozšířili tyto možnosti o výpůjčku jízdních kol.
Služeb Klubu Beztíže využívají zejména děti a mládež z pražského Žižkova.
Dojíždějí k nám ale také skupiny dospívajících z Karlína, Palmovky, Smíchova,
Nuslí, Vinohrad, Černého mostu a dalších částí Prahy.
Anonymně a zdarma mohou mladí lidé kdykoli přijít a zabavit se mnoha
zdravými způsoby, sdílet s odbornými pracovníky aktuální dění v jejich životě, ať
se týká školy, práce, vztahových záležitostí, rodiny či dalších oblastí.
Nejenže řešíme obtížné životní situace našich klientů, ale zejména pracujeme
na jejich aktivizaci a smysluplnosti jejich životů. Za rok 2013 jsme provedli 2984
kontaktů s našimi klienty, kterým jsme poskytli 3096 služeb.

2984
kontaktů s našimi klienty
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3096
poskytnutých služeb
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Tanečnice ze skupiny Crazy Dance
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Streetwork Beztíže - Žižkov
Služba: terénní program pro děti a mládež
Vznik: 2009
Cílová skupina: 6 – 26 let
Doba v terénu: pondělí, středa, čtvrtek 14.00 – 18.00 hodin
Terénní program Streetwork Beztíže - Žižkov je na území Prahy 3 realizován
pod záštitou služeb Beztíže při DDM Praha 3 - Ulita. V roce 2013 zde působili
dva pracovníci Beztíže celkem na 1,2 úvazku. Terénní program je od roku 2010
registrovaný jako sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Byl zahájen v roce 2009.
Služba se zaměřuje na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, žijící rizikovým
způsobem života nebo ohrožené sociálně nežádoucími jevy. V rámci služby
jsou kontaktováni potencionální i stávající uživatelé v oblasti Prahy 3. Terénní
program se soustředí na místa, kde je vyšší výskyt rizikových jevů, nebo kde se
mládež často stýká – tedy parky, temnější lokality Žižkova, hřiště i prostor před
obchodním centrem Flora.
V roce 2013 jsme také realizovali akce nad rámec terénního programu.
Společně s NZDM R-mosty jsme 31. července 2013 pořádali turnaj ve stolním fotbale na Kostnickém náměstí. Fotbálkového turnaje se za horkého
červencového dne účastnilo několik desítek lidí, kteří měli možnost zakusit
koučování od profesionálního hráče stolního fotbalu.
Na legálních zdech na Vrchu sv. Kříže jsme 3. října 2013 pořádali graffiti jam
„Žižkovský legály“ za účasti předního českého writera Cakese. K příležitosti
graffiti jamu jsme vytvořili i barevný leták s mapkou legálních ploch na Praze 3
se základními informacemi o tvorbě graffiti a související legislativě. Akce byla
uspořádána pod záštitou Městské části Praha 3. Program měl i svoji kulturní
část, kterou podpořili a tvořili žižkovští umělci jako UGC, Henry D, Žižkov
Raprezent a GJC. Napočítali jsme přes sto účastníků.
V roce 2014 plánujeme oslovovat naší cílovou skupinu mimo jiné i ve školách.
Zde chceme každé tři měsíce představit naši práci a informovat mladé lidi o
tom, k čemu naše služby slouží a jak je mohou využívat v případě potřeby. Dále
jsme zavedli novou pomůcku - tablet, který nám umožňuje pracovat mnohem
operativněji, být atraktivnější pro cílovou skupinu a výrazně pomáhá v poradenství. Za rok 2013 jsme provedli 826 kontaktů s našimi klienty, kterým jsme
poskytli 808 služeb.
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808
poskytnutých služeb

826

kontaktů s našimi klienty
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Streetwork Beztíže - Vršovice
Služba: terénní program pro děti a mládež
Vznik: 2012
Cílová skupina: 6 – 26 let
Doba v terénu: pondělí, středa, čtvrtek, pátek 14.00 - 19.00 hodin
Program je realizován na základě výběrového řízení Městské části Praha 10
na zakázku “Terénní program pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy”.

Na začátku roku 2014 proběhl opětovný monitoring lokality, z kterého byla získána
aktuální data, s nimiž budeme pracovat po zbytek roku. Za rok 2013 jsme provedli 4158
kontaktů s našimi klienty, kterým jsme poskytli 1084 služeb.

4158
kontaktů s našimi klienty

1084
poskytnutých služeb

Program je realizován na základě výběrového řízení Městské části Praha 10
na zakázku “Terénní program pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob
života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy”. Byl započat v listopadu 2012
a jeho první fáze byla ukončena v prosinci 2013. Tehdy Beztíže vyhrála výběrové
řízení a může tedy ve své práci na Praze 10 pokračovat. Smlouva je podepsána
na dobu neurčitou. Službu zajišťují 2 pracovníci v rozsahu 1,6 úvazku.

Na počátku terénního programu byl podrobný monitoring lokality, na jehož
základě se vytipovala místa výskytu cílové skupiny. Služba se vyvíjela nárůstem
individuálních klientů i úspěšnou prací se skupinou a její dynamikou.

Spolupracujeme s metodiky prevence Prahy 10 a aktivně se zapojujeme do
procesu Komunitního plánování sociálních služeb Prahy 10 ve skupině Osob
ohrožených sociálním vyloučením. Rozvinuli jsme spolupráci s terénními
pracovníky Drop-inu na sběru injekčního materiálu v lokalitě a následném
informování o místech nálezů.
Během naší terénní práce využíváme tablet s internetovým připojením, který
velmi usnadňuje poradenství a jako jeden z komunikačních kanálů facebookový
profil pro klienty služby, podobně jako terénní program Prahy 3.
Ve spolupráci s Městskou částí Praha 10 jsme uspořádali “Hudební řádění” akci zaměřenou na protidrogovou prevenci. Událost byla financována z programu protidrogové prevence a zúčastnilo se jí 66 lidí. Dále jsme také ve spolupráci
s Oddělením sociálně právní ochrany dětí Praha 10 uspořádali resocializační
pobyt, na který vyjel tým Beztíže do Jiřetína pod Jedlovou s 9 dětmi.
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Výjezdové akce
Další aktivitou týmu Beztíže je pořádání výjezdových akcí, které připravujeme
6 let spolu s Magistrátem hl. města Prahy, Městskou částí Praha 3 a NPK
Husita. Jak naznačuje název, jedná se o výlety mimo Prahu a především mimo
všední každodennost. Hlavním cílem týdenního letního tábora, pěti jednodenních a dvou víkendových výjezdových akcí - Kluby pro Žižkov 2013 - je realizovat
preventivní program pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí
Žižkova a okolí. Forma vychází z principů zážitkové pedagogiky, kontaktní práce
a práce se skupinovou dynamikou již navázaných klientů.
Cílem letního tábora tak bylo učení se zážitkem (pozitivním, či negativním) - na
sobě samém, v kooperaci ve skupině a reflexi prožitého. Hlavním motivem byly
přechodové rituály jako cesta k dospělosti. Myšlenkou bylo umožnit dětem
zažít si v bezpečném prostředí reflektovaný zátěžový, rizikový, ale hlavně nový
kontakt se sebou samým, se svými vrstevníky, s energií stejného pohlaví. Děti
zažily jízdu na kánoích, dlouhé bojové hry, koupání v řece, spaní v bouřce pod
širákem aj. Tábora, který se konal v blízkosti Týna nad Vltavou, se zúčastnilo 25
dětí ve věku 9 – 19 let.
Výlet do Chánova jsme uskutečnili v srpnu. Hlavní náplní bylo vzájemné
představení programu v Domě romské kultury na sídlišti Chánov, debaty s
místními Romy, reflexe, exkurze na sídlišti a porovnání života na Žižkově a v
Chánově. Zúčastnilo se 12 dětí ve věku 9 – 17 let.
V prosinci 2013 jsme se vypravili s dvanácti dětmi na víkend do Jizerských
hor. Připraven pro ně byl zajímavý plán - outdoorové aktivity simulující mezní
situace, hraní rolí, reflexe, ponaučení a jednodenní zátěžový výlet na běžkách se
zážitkovým programem.
Dále jsme podnikli jednodenní výlet do Prokopského údolí za pastevci, přespání
v Beztíži s návštěvou lezecké stěny, setkání s vězni a vězeňským prostředím
ve věznici Bytíz, víkendový pobyt v Českém Středohoří a setkání s tradičním
řemeslem v ekocentru Toulcův dvůr.
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Zábavně-motivační
akce

Workshopy

Čtyřikrát do roka pořádá Beztíže
zábavně-motivační akce. Jedná
se o Narozeninovou párty, Letní
párty, Beztíže zatápí a Vánoční párty.
Smyslem těchto akcí je pobavit se,
oslovit nové návštěvníky, protože
Klub Beztíže je ten den otevřený
pro všechny, včetně rodičů a široké
veřejnosti.

Klub Beztíže i oba terénní programy
Beztíže pořádají pravidelné i jednorázové workshopy, setkání a besedy.
V uplynulém roce se do Klubu Beztíže
podívali kadeřníci, pohovořili jsme o
dívčích záležitostech, o extremizmu a
zatančili si v rytmu Zumby.
Vršovický Streetwork pořádal Hudební
řádění, na kterém si mladí lidé zahráli
na zajímavé bubny.

Pomocí těchto akcí se snažíme mladé
lidi motivovat k smysluplnému trávení

19

volného času a cestě za svým snem.
Chceme předvést to, co se naši klienti
i klienti ostatních klubů, naučili na
workshopech, které navštěvují.
Celou akcí provází moderátor, k tanci
a poslechu hraje DJ a k vidění jsou
mnohá taneční, pěvecká a například
bojová představení. Během těchto
zábavných motivačních dní se objevily
známé hvězdy jako Richard Samko,
Hugo Toxxx a další.

Pravidelné workshopy se týkají rapu a

stolního fotbálku. V roce 2013 se pod
vedením Dozera a Metoděje scházely dvě party a z těchto workshopů
vzešly dvě rapové skupiny – United
Gipsy Crew vznikly v roce 2011 a na
ně navázaly Gipsy Jump Crew a Black
Brothers.
Díky podpoře DDM Ulita mohou kluci
svou tvorbu nahrávat a v roce 2014
by mělo vzniknout kompilační CD
Beztíže, na kterém si jejich songy
poslechnete.
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Cestou bojovníka
Letní tábor Kluby pro Žižkov 2013

10

10

ilustrační foto

Příběh klienta
Bob

se seznámil s Beztíží na táboře v roce 2009. Akce ho zaujala natolik, že začal pravidelně docházet do klubu a o 2 roky později stál u vzniku
dnes už legendární kapely United Gipsy Crew. Díky newyorskému Mc Spirit
Childovi se do hloubky seznámil s hip hopem a jeho elementy. To ho inspirovalo k pravidelným návštěvám workshopů v Beztíži, kde pod trpělivým
vedením skupina vznikla a postupně se vyvíjela. Dál s organizací vyrážel
na různé rozvojové akce, díky klubu zlepšoval svoje dovednosti a znalosti
v mnoha oborech. Dnes je mu 17 let, studuje konzervatoř, klipy UGC mají
statisícovou sledovanost, vystupuji na festivalech a své zkušenosti s muzikou předává Bob mladším.

Martin

je Rom, který poprvé přišel do Klubu Beztíže v roce 2008. Kouří
od útlého věku a později k tomu přidal i marihuanu, na které je podle svých
slov závislý. V drsných ulicích Žižkova také často narážel a naráží na různé
bitky a konflikty se zákonem. Pochází z neúplné rodiny a doma nemá moc
prostoru pro sdílení svých pocitů, emocí a trápení. Do Klubu si vždy chodil
popovídat s pracovníky a ptát se na věci, na které není ve škole prostor a o
kterých se nemůže bavit s kamarády. Pro Martina je velké téma dodržování
hranic a pravidel. Pracovníci s Martinem strávili hodiny a hodiny diskutováním a nácvikem dodržování pravidel. Během let si vybudoval s pracovníky vztah, a i když v současnosti do Klubu nechodí a tráví většinu času na
ulici, tak je v kontaktu s terénními pracovníky. Vzhlíží se ve starších klucích,
kteří mají vybudovanou image gangsterů. Terénní pracovník je často jediný
člověk, který mu tuhle pózu rozmlouvá a uvádí ho do reality, jak to v reálných getech vypadá. S Martinem se baví o jeho závislosti na marihuaně,
nudě na ulici a budoucnosti.
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Co děláme kromě
přímé práce
•

Hledáme zdroje financování

•

Rozšiřujeme povědomí o oboru směrem k laické i odborné
veřejnosti (média, Česká asociace Streetwork - dále už jen ČAS)

•

Koordinujeme Setkávání poskytovatelů služeb pro děti a mládež
na Praze 3

•

Pravidelně se zúčastňujeme supervizí (rozvoj profesionálních
dovedností, posilování vztahů v kolektivu a hledání řešení v 		
obtížných situacích pod vedením externího odborníka)

•

Jednou týdně se setkáváme při intervizích (řešení klientských témat a
zpětná vazba ke kontaktní práci jednotlivce)

•

Jsme aktivními členy komunitního plánování sociálních služeb Prahy 3
i Prahy 10

•

Spolupracujeme s pracovní skupinou Župan ČAS

•

Čtvrtým rokem se účastníme celorepublikového výzkumu projektu ČAS
a Milward Brown (NZDM 2013 aneb Nízkoprahy pod lupou)

•

Přípravujeme aktivity jako jsou výjezdové akce, workshopy, besedy

•

Plánujeme tématické celky

•

Věnujeme se stážistům a praktikantům sociálně-pedagogických škol

•

Spolupracujeme s dalšími organizacemi

•

V prosinci 2013 jsme pořádali celorepublikový seminář otevřených
klubů při SVČ a DDM se zaměřením na výjezdové akce

•

Pracovníci Beztíže se pravidelně účastní konferencí pořádaných
ČAS a dalších kurzů
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Spolupracujeme
Velké poděkování patří za spolupráci kolegům DDM Ulita. Poskytují nám
výborné zázemí, a proto můžeme nabízet našim klientům hřiště, trampolínu,
taneční sál, zahradu aj.
Další spolupráce probíhá s NPK Husita. Podílíme se na uskutečňování projektu
Kluby pro Žižkov a pořádáme výjezdové akce.
Dále spolupracujeme s Magistrátem hl. m. Prahy, Úřady Městských částí Praha
3 a Praha 10, Še3silem, Županem, Policií ČR, Městskou policií, lektory,
hudebníky a jinými umělci atd.
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Tým Beztíže
Rok 2013 byl pro tým Beztíže plný změn. Rozloučili jsme se s některými stálicemi (Kamila, Vláďa, Braňo a Vojta), aby mohly nové hvězdy zazářit. V květnu jsme
přivítali Janu a Jana a chvilku po prázdninách nás posílili Vlasta a Jirka. Jako
vánoční dárek nám přibyla Moravačka Dáša.
Díky této rozmanitosti se náš tým vyznačuje širokou škálou profesních dovedností, zkušeností a mnoha tituly z různých vzdělávacích institucí. Beztížáci do
své práce přenáší nejen své studijní a pracovní zkušenosti, ale i kus své osobnosti.

Mgr. Tomáš Klumpar, Big Boss, 1,0 úvazku
Vedoucí Beztíže, kontaktní pracovník, terénní pracovník, koordinátor zábavně – motivačních akcí, personální a finanční managment
V Beztíži působí od r. 2008, je to zdatný manager a kontaktní
pracovník. Vzdělal se na fakultě humanitních studií - obor Studia občanského sektoru. Má výcvik v kontaktní práci ČAS. Mezi
klienty je legendou, možná i proto, že se pohybuje jak v NZDM,
tak „šlape chodník“ na Žižkově. Tomáš rád sportuje, kulturně
žije, miluje cestování a zajímá se o světové dění.

Mgr. David Odstrčil, David, 0,4 úvazku
Kontaktní pracovník, metodik, koordinátor výjezdových akcí
David je jeden z naší velké party vegetariánů. V Beztíži pracuje
2 roky a práce s mladými lidmi je jeho zálibou. David se mimo
Beztíži věnuje skupinové a individuální terapii s lidmi s poruchami příjmu potravy, dále terapeuticky vedl podpůrné skupiny
v denním stacionáři pro adolescenty, pracoval jako terapeut v o.
p. s. Rozmarýna a o. s. Prostor. V rámci EVS byl jako dobrovolník v zahraničí a pracoval s rizikovou mládeží. Ve svém volném
čase David vandruje krajinou, leze na kameny a skály, maluje a
kreslí, zajímá ho hardcore scéna a velkou láskou je mu divadlo,
improvizace.
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Mgr. Jana Šperglová, Džejn, 1,0 úvazku
Kontaktní pracovník, PR Beztíže, provozní
Jana alias “Džejn” posílila tým Beztíže těsně před svou svatbou
v květnu roku 2013. Vystudovala vychovatelství a pedagogiku
volného času, takže naši odbornostní mozaiku doplňuje o
další pohled. Přinesla také velké zkušenosti z práce v několika
odvětvích komerčního sektoru. Svou nevyčerpatelnou pozitivní
energii a dobrou náladu, kterou šíří mezi klienty i pracovníky,
čerpá při četbě, tanci všeho druhu (je učitelkou zumby) a mejdanech. Její zájem o módu máme možnost pozorovat každý den
na jejich neustále nových trendy modelech.
Jiří Škvor, Jirka, 0,5 úvazku
Kontaktní pracovník, garant volného času

Jiří se k nám přidal v září a rozhodně mezi námi září.
Zkušenosti má letité a nevšední, z oboru jako pracovník
v sociálních službách. Koncem roku 2013 nastoupil do
kurzu hagioterapie. Je to sportovec, trenér a výživový
poradce. Vyznačuje se neustálým nadšením a nic pro něj
není problémem, naopak výzvou!
Bc. Dagmar Stahlová, Dáša, 0,5 úvazku
Kontaktní pracovník

Náš benjamínek je vystudovaná pedagožka volného času
a vnímáme ji jako prosincový dárek. Dosud získávala
zkušenosti v nízkoprahovém klubu v Moravském
Krumlově, kde 2 roky pracovala. Nyní se z ní pomalu
stává Pražačka s moravským přízvukem. Dáša ráda čte,
cestuje a tráví čas se svými přáteli, v létě nejraději na
hudebních festivalech.
Klára Grombířová, Dis., Janis, 0,5 úvazku
Kontaktní pracovnice

Dženis vystudovala vyšší odbornou školu sociálně
pedagogickou a teologickou - JABOK. Nyní dokončuje
sociální práci na evangelické teologické fakultě UK.
Pracuje mimo jiné jako terénní sociální pracovnice v
organizaci, která pomáhá ženám v obtížné životní situaci,
bez domova a zároveň jako lektorka primární prevence.
Vystihují ji její módní výstřelky a názor GENDER FUCK!
Má ráda turistiku, krásy lesů a přírody. V Beztíži začínala
jako nadšená dobrovolnice a nyní pokračuje jako sociální
pracovnice nikoli pracovník...
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Mgr. Klára Joklová, Nemasíček, 0.5 úvazku
Kontaktní pracovník

Bc. Jan Kratochvíl, Kráťa, 1,0 úvazku
Vedoucí Streetwork Beztíže – Žižkov, terénní pracovník, FR Beztíže

Klára má diplom ze sociální politiky a sociální práce,
který získala na Karlově univerzitě. Má velmi bohaté
pracovní zkušenosti, 6 let zastávala funkci ředitelky Lata
- Programů pro ohroženou mládež a 7 let pracovala v
občanském sdružení Letní dům. V Beztíži je rok a půl a
my si toho velice ceníme, neboť oplývá neuvěřitelnými
organizačními schopnostmi a je Tomášovou pravou,
často i levou rukou. Klára je akční děvče a ve volném
čase ráda lyžuje, surfuje, má ráda knihy a divadlo. Její
velkou vášní je cestování, a proto nám Klára odjíždí do
Thajska, bohužel pro nás, nejen na dovolenou.
Je vegetariánka.

Do Beztíže nastoupil v květnu 2013 a obohatil tak řady
vegetariánů v Beztíži. Vystudoval sociologii a sociální
politiku na Univerzitě Karlově a než přišel do Beztíže
získával zkušenosti v Proxima Sociale, v Centru pro
integraci cizinců a NPK Husita. Jen tak někdo si na něj
nedovolí, protože je to boxer a rozhodně nedává rány jako
vegetarián. Kráťu můžete potkat na punkovém koncertě
anebo ho zaslechnout jak válí na kytaru.

Martina Stohrová, Bubu, DiS., 1,0 úvazku
Vedoucí Streetwork Beztíže - Žižkov
Martina vystudovala VOŠ sociálně právní a absolvovala
mnoho kurzů. Z těch, které ona považuje za zajímavé
např.: sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii
typu SUR, kurz krizové intervence a výcvik v motivačních
rozhovorech, kurz základních relaxačních technik a další
a další. V sociálních službách pracuje sedmý rok, tři roky
s drogově závislými v K-centru a dva a půl roku v Klubu
Beztíže. V prosinci roku 2013 to bylo rok, kdy se pohybuje
v terénu Vršovic. Ve volném čase Bubu ráda jezdí na vodu
a vandry, kam si s sebou bere dobrou knihu.

Vlastimil Škopek, Pasta, 0,6 úvazku
Terénní pracovník

Vlasta začal pod značkou Beztíže loni v září „šlapat
chodník“ ve Vršovicích. Je mladý nonkomformista, který
se podílí na organizování koncertů a přednášek, výstav
apod. Ve volném čase tetuje sebe, své příbuzné a přátele.
Všude ho doprovází věrný přítel člověka Květák. Vlasta
dosud sbíral zkušenosti pro svou práci v jiných oborech
než je sociální práce a nyní se vzdělává jako pracovník v
sociálních službách
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Ti, co nás opustili…
Mgr. Kamila Jelínková, Dis., 1,0 úvazku
Zástupce vedoucího, kontaktní pracovník
Kamila v Beztíži působila do roku dubna 2013 jako kontaktní pracovnice a
zástupce vedoucího Klubu Beztíže.
Vladimír Bláha, 1,0 úvazku
Terénní pracovník
Vláďa pracoval v Beztíži do března roku 2013 jako terénní pracovník na Žižkově.
Braňo Štěpita, 0,6 úvazku
Terénní pracovník
Braňo „šlapal chodník“ pod vlajkou Beztíže do srpna 2013.
Vojtěch Kračmar, 0,5 úvazku
Kontaktní pracovník
Vojta rozdával svá moudra jak přežít v pustině s KPZetkou do srpna 2013.
Jak se můžete dočíst výše, jsou pracovníci Beztíže vzdělaní a ve vzdělávání i nadále pokračují. Pravidelně se setkávají při poradách, týkajících se jednotlivých
služeb, intervizích i supervizích, kde se zabývají případy klientů. Jejich práce je
pro ně nejen prostředkem k získání peněz, ale především zájmem a posláním.
30

Rozpočet Beztíže 2013

Příjmy

Výdaje

MPSV - Klub Beztíže

500 000 Kč

MPSV - Streetwork Beztíže - Žižkov

250 000 Kč

MČ Praha 10 - Streetwork Beztíže - Vršovice,
resocializační pobyt

628 000 Kč

MČ Praha 3 - Klub Beztíže

250 000 Kč

Mzdy

1 145 000 Kč

Ostatní osobní náklady

795 000 Kč

MHMP - MČ Praha 3 - V. dotační program pro lokální služby 180 000 Kč

Prevence kriminality - výjezdové akce včetně tábora,
resocializační pobyty

290 000 Kč

MHMP - MČ Praha 3 - Prevence kriminality
- výjezdové akce včetně tábora

200 000Kč

Zábavně-motivační akce, volnočasové akce, workshopy

55 000Kč

MHMP Prevence kriminality - Klub Beztíže

80 000 Kč

Vzdělávání, supervize

55 000 Kč

MHMP Prevence kriminality - Streetwork Beztíže - Žižkov

80 000 Kč

Propagace, tisk

45 000 Kč

MHMP Volný čas

50 000 Kč

Materiál

30 000 Kč

MČ Praha 3 - Streetwork Beztíže - Žižkov

DDM Ulita - příspěvek domovské organizace
- přibližný odhad
CELKEM
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57 000 Kč

420 000 Kč

2 695 000 Kč

Provoz (teplo, elektřina, spoje, úklid, údržba atd.)
Administrativní zajištění (účetnictví, personalistika atd.)
CELKEM

210 000 Kč
70 000 Kč
2 695 000 Kč
32
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Co plánujeme v roce 2014

průměr ČR

Klub Beztíže

188

247

otevřeno dní v roce

otevřeno dní v roce

•

Audit služeb a členství v České asociaci streetwork

•

Strategie zaměřená na rozvoj práce s dívkami v Klubu Beztíže

•

Rozvíjet stávající workshopy – rap, stolní fotbal

•

Nabídka nových worshopů dle poptavky: práce s vlastním tělem,
práce se dřevem, bojové sporty, péče o zdraví atd.

•

průměr ČR

Klub Beztíže
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50

počet klientů týdně

počet klientů týdně

Preventivní výjezdové akce - letní tábor, resocializační pobyt,
víkendové a jednodenní akce

•

Rozšířit Streetwork Beztíže - Žižkov o terénní pracovnici

•

Stabilizace financovaní

ČAS ve spolupráci s agenturou Millward Brown
dle Výzkumu v NZDM: Nízkoprahy pod lupou
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Ing. Vladislava Hujová, starostka Městské části Praha 3
Miroslava Oubrechtová, zástupkyně starostky Městské části Praha 3
PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky Městské části Praha 3
Jiří Matušek, zastupitel Městské části Praha 3
Michaela Kroupová, asistentka - odbor kanceláře Úřadu městské části Praha 3
Jana Hromádková, vedoucí odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3
Mgr. Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí Městské části Praha 3
Mgr. Přemysl Hrabě, ředitel odboru školství Městské části Praha 3
Mgr. Ondřej Rut, zástupce starostky Městské části Praha 3
Bc. Martina Michňová, sociální pracovnice oddělení prevence a metodické podpory Městské části Praha 3
Martina Minhová, vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 3
Mgr. Anna Novotná, koordinátorka oddělení prevence kriminality Úřadu městské části Praha 3
Bc. Kateřina Lambertová, referentka oddělení prevence a metodické podpory Městské části Praha 3
Bc. Eva Nováková, kurátorka pro mládež, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městské části Praha 3
Bc. Ivana Parobková, vedoucí oddělení prevence a metodické podpory Městské části Praha 3
Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta Městské části Praha 10
Mgr. Blanka Boháčková, vedoucí oddělení sociální prevence Městské části Praha 10
Mgr. Alice Košťálová, koordinátorka komunitního plánování Úřadu městské části Praha 10
Bc. Linda Zákorová, vedoucí oddělení sociální prevence Úřadu městské části Praha 10
Bc. Pavel Petřík, vedoucí sociálního odboru Úřadu městské části Praha 10
Sociálnímu odboru Úřadu městské části Praha 3 a Praha 10
ZŠ Jeseniová, ZŠ Chmelnice, ZŠ Pražačka, ZŠ Havličák, SOŠ stavební a zahradnická
Mgr. Lucie Hašková NPK Husita
Bc. Michaela Burdová NPK Husita
Mgr. Jakub Čihák R - mosty o. s.
Vít Pohanka Teen Challange
MgA. Anna Doubková Teen Challange

Děkujeme

por. Jan Holub a Policii ČR MOP Jarov
npor. Petr Černý, PČR Jarov
npor. Jiří Havel, PČR Preventivně informační odbor Praha 3
nprap. Bc. Ondřej Penc, Krajský program prevence kriminality
Ing. Dušan Machoň, ředitel obvodního ředitelství Městské policie Praha 3
Mgr. Miroslava Pytlíková, zástupkyně ředitele obvodního ředitelství Městské policie Praha 3
PhDr. Jan Gruber, PhD. Tres Consulting
PhDr. Vít Čelikovský
Pavel Klíma a Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 3 a Prahu 9
Drop In, o.p.s.
Mgr. Monika Otmarová
Mgr. Michaela Púčiková
Ing. Vítězslav Hruška – Apogeo
RNDr. Jan Kratochvíl
Rodinné a kulturní centrum Nová trojka
Rodinné a komunitní centrum Paleček o.s.
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, o.s.
Grafficon graffiti shop
MC Dozer, MC Metoděj, Marek Tkáč, DJ Hlava, DJ Bica, Cakes
Stážistům a dobrovolníkům – Ibai Eslava Nunez a Natali Markowska
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Jak můžete podpořit práci Beztíže?
Pokud chcete naši činnost jakýmkoliv způsobem podpořit,
kontaktujte nás, prosím, na klumpar@ulita.cz

Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 771 025-6
+420 606 611 920
E mail: beztize@ulita.cz
Bankovní spojení
FIO banka, a.s.,
Číslo účtu: 2000183838/2010

www.beztize.ulita.cz
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