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„Podporujeme mladé lidi v období dospívání, při hledání vlastní
identity a v jejich aktivním zapojení do společnosti.“
– poslání Beztíže
„Říkají tady tomu pokojíček. Ne kontaktní
místnost, ale pokojíček.”
„Nehodnotíme, nekritizujeme, ale snažíme
se hledat s nimi cesty.”

ÚVodNí SloVo
Bc. Josef Chmel
Ředitel Domu
dětí a mládeže
Praha 3 – Ulita

„Beztíže je projekt, který začal z mála a rozvinul se v mnoho. Není obvyklé, aby součástí střediska volného času byly dvě fungující sociální
služby. V Ulitě se to stalo za poslední roky realitou, která dokazuje, že
potřební nejsou jen ti „hodní“. Otevřený, bezpečný a přátelský prostor
pro každého, kdo respektuje základní pravidla a ostatní kolem sebe. Tím
je Ulita i Beztíže ve vzájemné symbióze, která umožňuje i problematickým dětem a mladým lidem ukazovat jiné cesty životem, než jaké dosud
poznali. Beztíže je profesionální práce, smysl pro lidskost a správná míra
dravého vedení v jednom. Díky zázemí Ulity a možnosti maximálního propojování můžeme služby Beztíže realizovat ve stabilním prostředí a přinášet nejen Žižkovu mnoho prospěšného.“
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Mgr. Tomáš Klumpar
Vedoucí Beztíže,
kontaktní pracovník
Klubu a Streetworku
Beztíže, koordinator
zábavně-motivačních
akcí

„Baví mě ukazovat mladým lidem nové příležitosti, které dosud třeba
neznali nebo se jim zdály nedosažitelné. Také nabourávat stereotypy
a hledat spojnice mezi různorodými skupinami. Měníme věci zespodu.“
Tomáš vystudoval Fakultu humanitních studií UK, obor studia občanského sektoru, má výcvik v kontaktní práci České asociace streetwork
(ČAS), v Beztíži působí od roku 2008. Zkušenosti získává take v projektech organizace Letní dům, v roce 2014 byl s ČAS na stáži v Belgii.

Beztíže Se Př
Beztíže je zastřešující značkou pro dvě důležité sociální služby – nízkoprahový Klub Beztíže na Žižkově a terénní program pro děti a mládež ve třech lokalitách – na Žižkově, ve Vršovicích a na Praze 2.

Jaká je historie Beztíže? Od roku 2001 funguje v Domě dětí a mládeže Praha 3
– Ulita Klub Beztíže. Tehdy se ještě nejednalo o nízkoprahový klub v pravém slova smyslu, ale o otevřený klub, který k „nízkoprahu“ teprve směřoval. Za čtrnáct
let fungování se proměnily metody práce v něm, cílová skupina, na kterou míří,
a mnoho dalších věcí. Od roku 2010 má ale Beztíže jasné poslání – je registrovanou sociální službou, nízkoprahovým klubem pro děti a mládež. Místem, kam
si mohou kluci a holky chodit povídat, hrát na hudební nástroje, hrát si, pracovat na sobě, říci si o pomoc. Beztíže se kromě nízkoprahového klubu postupně
stala také synonymem pro terénní práci – nejprve v Praze 3 (od roku 2009), pak
v Praze 10 (od roku 2012) a v Praze 2 (2014). V terénu tak pomáháme mnoha
dalším dětem a mladým lidem s jejich problémy a starostmi. Služby Beztíže poskytujeme anonymně a zdarma (s výjimkou výjezdových akcí).
Přečtěte si příběhy našich klientů i pracovníků, seznamte se s jednotlivými službami a aktivitami Beztíže. Doufáme, že vám práci, kterou děláme rádi a na kterou jsme
pyšní, přiblíží.
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PředStAVUje
Pro koho je Beztíže?
Pracujeme s jednou z nejrizikovějších skupin mladých lidí ve společnosti. S kluky a holkami od 6 do 26 let. S těmi, kdo se pohybují džunglí velkoměsta, Žižkova, Vršovic
a Prahy 2. Někteří jen hledají, kde a jak trávit volný čas, jiní potřebují pomoct s učením, chtějí na sobě pracovat, a další se potýkají s vážnými problémy, které se naštěstí většině dětí a mladých lidí obloukem vyhnou. Beztíže je nízkoprahový klub
a také terénní program ve třech sousedících částech Prahy. Beztíže pomáhá tam,
kde je to potřeba. Podporuje místní komunitu a pomáhá těm, kdo v ní žijí.

Jaký je nízkoprahový klub?
Dostupný, neodrazující od vstupu, přístupný dobrovolně, bez peněz, bez průkazu,
anonymně, bezpečně. Nízkoprahový klub má opravdu nízký práh, ale přesto se řídí
několika základními pravidly, jako jsou například… vzájemný respekt / žádné násilí
/ zákaz vstupu pod vlivem / žádné kouření, alkohol, drogy

Kdo je to streetworker – tedy terénní pracovník nebo pracovnice?
Streetworker je sociálním pracovníkem, jehož „kanceláří“ je přirozené prostředí
klientů – ulice, parky a podobně. Tedy místa, kde se potenciálně potřební mladí
lidé pohybují. Úkolem streetworkerů a streetworkerek je vyhledávat a kontaktovat mladé lidi, kteří jsou více ohroženi negativními sociálními jevy, a nabídnout jim
nebo zprostředkovat pomoc. Ta může vypadat různě – může jít o shánění informací,
doprovod na úřady, rozebírání každodenních starostí, o pomoc s řešením složitých
situací.

ÚSPěCHY RoKU 2014
Obě služby, tedy nízkoprahový klub i terénní služby, prošly v roce 2014
úspěšně auditem kvality České asociace streetwork.
V Klubu Beztíže jsme začali uvádět do praxe strategii zaměřenou na
rozvoj práce s dívkami – proběhlo několik úspěšných akcí určených pro
dívky, byl vybudován holčičí koutek v Klubu, zvýšil se počet návštěv
dívek, pracujeme na budování jejich identity a sebevědomí.
Streetwork Beztíže – Žižkov byl rozšířen o pracovnici – Zuzanu, díky které
se daří lépe pracovat s klientkami – dívkami a mladými ženami.

Uspěli jsme?
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Pokračovali jsme v oblíbených workshopech a rozvíjíme je – Beztíže se
stala místem, kam za rapovými workshopy chodí účastníci z dalších
organizací a z celé Prahy.
Opět jsme podnikli řadu preventivních výjezdových akcí – letní tabor,
resocializační pobyt, víkendový výjezd na hory, jednodenní akce – například návštěvu Muzea romské kultury v Brně.
Spolupracovali jsme s organizací QQT, která nám pomáhá měřit efektivitu našich služeb, a tak lépe plánovat a kvalitativně růst.
Spolupracovali jsme také se stážisty, dobrovolníky a studenty, kteří nám
na jedné straně pomáhají s každodenní agendou a na druhé straně se
odborně věnují pro nás zajímavým tématům.

...že váháš!

Klub
Beztíže
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Klub Beztíže je od roku 2010 registrovaným nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, vznikl však už v roce 2001. Vítáme
v něm především děti a mladé lidi od 11 do 21 let. Otevřeno
máme každý den od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin, včetně
prázdnin a státních svátků – jsme pyšní na to, že máme otevřeno
mnohem častěji než většina podobných klubů v ČR – v roce 2014
jsme měli otevřeno 242 dní.

Každý, kdo k nám přijde a je ochotný respektovat základní pravidla
(z nichž nejdůležitější je VZÁJEMNÝ RESPEKT), tu může bezpečně
a smysluplně trávit čas. Můžete tu sportovat, kreslit, hrát fotbálek, využít nahrávací studio, hudební a promítací aparaturu nebo
si třeba půjčit kolo. Do Klubu v roce 2014 přišlo celkem 374 dětí
a mladých lidí, návštěv celkem jsme měli 6002, což je skoro dvojnásobek oproti roku 2013.

Jsme pyšní na rostoucí zájem o Klub, stejně jako na to, že klienti
berou Beztíži jako svůj „pokojíček“, nebojí se nám svěřit a rádi na
sobě pracují – v roce 2014 jsme začali například s Klubovým parlamentem, ve kterém se kluci a holky podílí na chodu a řízení Beztíže.
Další novinkou je „Dívčí strategie“, díky které se v Klubu výrazně
zvýšila přítomnosti i aktivita holek a prohloubily se vztahy s nimi.

Koho v Klubu Beztíže pravidelně potkáte?
Bc. Dagmar Stahlová
vedoucí Klubu

Klára Grombířová, DiS.

Jiří Škvor

Jana Šperglová

Komu třeba pomáháme?
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„Na Beztíži se mi nejvíc líbí energie lidí, kteří tu pracují. Všechno se hýbe vpřed,
nikdo neusíná na vavřínech. Cítím tu prostor k seberealizaci a růstu, líbí se mi, že
mě ostatní z Beztíže obohacují svými názory a odlišnostmi.“
Dáša má vystudovanou volnočasovou výchovu, zkušenosti získala v nízkoprahovém
klubu v Moravském Krumlově.
„V Klubu Beztíže patřím služebně k nejstarším, ale pořád mě to baví a naplňuje. Je
to velká odpovědnost, spoluvytvářet pohled mladých lidí, kteří to třeba nemají úplně jednoduché, na svět a život. Je to pro mě výzva. Pomáháme jim vytvářet vlastní
identitu, hodnoty, priority. Taková práce prostě stojí za to.“
Klára je diplomovaná specialistka sociální pedagogiky, nyní dokončuje bakalářské
studium sociální práce. Pracuje také jako lektorka primární prevence a jako terénní
pracovnice s ženami bez domova.
„V Beztíži jsem, protože mě baví pracovat s lidmi a protože věřím v pomoc lidem.
Mám zkušenosti s fungováním Romů a prací s nimi i mimo Beztíži, což se taky hodí.“
Jirka má spoustu pestrých zkušeností, mimo jiné i z oblasti sociální práce. Věnuje
se sportu, trenérství, výživovému poradenství, ale zajímá se i o duchovní stránku
věci – absolvoval například hagioterapeutický kurz.
V Klubu také pravidelně potkáte vedoucího Beztíže Tomáše Klumpara a Davida
Odstrčila, kteří jsou představeni v příslušných sekcích – Tomáš coby vedoucí
hned v úvodu a David v rámci výjezdových akcí, jejichž je garantem.
V Klubu v roce 2014 působila také Mgr. Jana Šperglová. K Beztíži se přidala v květnu roku 2013, strávila s námi tedy více než rok a půl. Jana vystudovala vychovatelství a pedagogiku volného času a kromě kontaktní práce v Klubu se věnovala i PR.
„Jmenuju se Ríša. Beztíže mi pomáhá s tím, že jsem výbušný, že jsem někdy agresivní, a taky s tím, že u ničeho dlouho nevydržím. Všichni říkají, že mám pohybový
talent, ale mě docela baví poﬂakovat se venku, což se samozřejmě nelíbí hlavně
rodičům. V Beztíži se se mnou baví úplně jinak než rodiče nebo učitelé, pomohli mi
mluvit o tom, jak se cítím a proč se někdy vztekám, a nějak pracovat s tou mou
agresivitou. Vymyslel jsem si takový plán, jak to moje výbušné chování zvládat,
a Beztížáci mi s ním pomáhají. Taky jsem díky jejich podpoře začal chodit hrát fotbal a zatím to dělám pravidelně. V Beztíži je taková místnost, které Jirka s Dášou
říkají ‚kontaktní‘‘,, ale já jí říkám ‚pokojíček‘.“

Streetwork
Beztíže
–
Žižkov
13—14

Terénní program pro děti a mládež Streetwork Beztíže – Žižkov
je registrovanou sociální službou od roku 2010. V térénu jsme
nicméně působili už v roce 2009 a v momentě, kdy byla služba
registrována, už byl za námi kus práce. Streetwork na Žižkově
je tedy naší nejdéle fungující terénní službou. Pro nás v Beztíži
je tato forma služby důležitá hlavně proto, že se díky ní na území Prahy 3 dostalo v roce 2014 celkem 340 mladých lidí, kluků
a holek ve věku 6 – 26 let, k informacím, podpoře, pomoci nebo
prostě jen pokecu, ke kterým by jinak neměli přístup. Díky důkladné
a empatické práci s klienty (nových bylo kontaktováno 124, což je
výrazně více než v roce 2013) řešíme s kluky a holkami osobnější
a složitější problémy, a tím máme možnost výrazněji pozitivně působit na jejich životy. V roce 2014 se ke Kráťovi a Tomášovi přidala
v terénu Prahy 3 Zuzka, což pomohlo hlavně při práci s klientkami –
dívkami. Tomáš Klumpar se v tomto roce v ulicích Žižkova věnoval
zejména starším klientům.
Jednou z nejzajímavějších akcí terénního týmu Prahy 3, která pokračuje i do roku 2015, je fotografický projekt „Co chci na Žižkově“.
Dalšími akcemi roku 2014 byl například nohejbalový turnaj nebo
návštěva Žižkovské věže. Terénní práce se na Žižkově věnuje těm,
kteří z různých důvodů nevyhledávají Klub Beztíže. V roce 2015
se chce tým žižkovských teréňáků zaměřit hlavně na kvalitu služby, na projekty propojující Beztíži s veřejností a na prohlubování
vztahů s klienty.
Žižkovský streetwork měl v roce 2014 celkem 136 „otevíracích“
dní, takže naši teréňáci klienty vyhledávali a byli jim k dispozici
v průměru tři dny v týdnu.

A kdo že to tak perfektně zlepšuje život v ulicích Žižkova?
Bc. Jan Kratochvíl

Mgr. Zuzana Novýsedláková

Komu třeba pomáháme?
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„Štve mě, kolik toho v naší společnosti nefunguje, a jedna z věcí, která mě štve nejvíc, je anticiganismus. Lidé nechtějí vidět jednotlivé příběhy Romů a vnímat jejich
problémy v kontextu, raději posílají dál vymyšlené historky a organizují pochody.
Díky práci v Beztíži vnímám konkrétní problémy a přání rizikové mládeže, a tak vidím, že potřeby Romů a Neromů jsou úplně stejné, chtějí uznání, zkušenosti, chtějí
se zamilovat, vyjasnit si, kým jsou… Je pro mě také důležitý partnerský přístup bez
paternalismu, který v Beztíži praktikujeme.“
Kráťa vystudoval sociologii a sociální politiku a zkušenosti si do Beztíže přinesl
z Proxima Sociale, Centra pro integraci cizinců a NPK Husita.

„Drama je fajn v kinematografii, ale ne v životě mladého člověka, který se teprve
klube ze zámotku v motýla. Jsem ráda, že můžu pozitivně zasahovat do jejich životů a ukázat, že i trnitá cesta může vést k úspěšnému cíli. Mnohé věci, které
v terénu s klienty řešíme, jsem zažila na vlastní kůži nebo ve svém okolí. To mi dalo
lepší schopnost se vcítit do jejich světa a pomáhat jim. Každý potřebuje někoho,
kdo mu pomůže se zvednout a bojovat.“
Zuzana vystudovala etnologii a momentálně pokračuje ve studiu sociální práce.
Do Beztíže si přinesla mimo jiné zkušenosti z výzkumných projektů zaměřených
na migranty.

„Jmenuju se Milan. S terénními pracovníky Beztíže se potkávám už dva roky. Když
jsem je poprvé potkal, zrovna jsem přišel o práci, kvůli které jsem seknul se školou
– zdálo se mi lákavější vydělávat. Naskakovaly mi dluhy na zdravotním pojištění,
protože jsem hlavně chodil ven s partou, občas jsme zahulili… Vlastně spíš docela
často. Bydlel jsem spíš u kámošů, doma o mně moc nechtějí slyšet. Bohužel jsem
si v minulosti pořídil taky podmínku. Ale díky lidem z Beztíže mi postupně došlo, že
jde fakt do tuhého, a tak se snažím s tím něco dělat. Dali mi spoustu informací,
kam se s čím obrátit, pomohli mi vyřídit doklady. Naplánovali se mnou, co dál dělat,
postupně jsem si sehnal bydlení a taky dočasnou práci. Cítím se teď mnohem líp,
ale je mi jasné, že na sobě musím makat. Tak jsem pro začátek omezil trávu, se
kterou chci úplně přestat.“

Streetwork
Beztíže
–
Vršovice
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Terénní program pro děti a mládež Streetwork Beztíže – Vršovice
vznikl v roce 2012. Je v mnoha ohledech odlišný od streetworku
v Praze 3, už jen proto, že na jeho území není nízkoprahový Klub
Beztíže. Vršovický streetwork si prošel personálními změnami,
ale přesto jsme úspěšní v budování vztahů s klienty, kteří nám
důvěřují a spolupracují s námi. Ve Vršovicích skvěle spolupracujeme s úřady i policií, což nám usnadňuje práci a těší nás to – daří
se nám, aby o nás všichni věděli a chápali, co a proč děláme.
Naši klienti se účastní filmového klubu, pravidelných akcí, kterým
říkáme Hudební řádění, jezdí s námi na výjezdové akce – v roce
2014 například na vodu. Pořádáme i holčičí party, pohybové akce
a workshopy. V roce 2015 nás čeká hledání místa pro nízkoprahový klub, práce nově i v ulicích Strašnic, a stejně jako na Žižkově třeba také práce na fotoprojektu „Co mi chybí ve Vršovicích“.
Teréňáci z Vršovic pracují s mladými lidmi od 6 do 26 let se zaměřením na mládež od 11 do 17.
Vršovický streetwork měl v roce 2014 celkem 185 „otevíracích“
dní, takže naši teréňáci klienty vyhledávali a byli jim k dispozici
v průměru téměř 4 dny v týdnu.

A kdo že to tak rád a s nasazením pracuje s komunitou ve Vršovicích?
Martina Stohrová, DiS.

Mgr. Vojtěch Kračmar

Barbora Kodešová

Komu třeba pomáháme?
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„Baví mě provázet klienty jejich životy a mít možnost ovlivnit jejich cesty tak, aby
směřovaly lepším směrem. Pomáháme každému hledat jeho silné stránky a sami
se u toho od klientů mnohému přiučíme. Na Beztíži je super její šíře, barevnost
a pestrost. Dokážeme pracovat se spoustou mladých lidí různými způsoby. Pokrýváme běžnou kontaktní práci, ale zvládáme i nadstavbové činnosti od zážitkových
programů přes motivační aktivity, po terapeutický přesah. Každý má prostor pro
osobní i profesní růst. Beztíže je profesionální organizací s kvalitním zázemím.“
Martina vystudovala sociálně právní VOŠ a absolvovala spoustu dalších odborných
kurzů – na téma motivačních rozhovorů, krizové intervence a mnoho dalších. Do
Beztíže přinesla zkušenosti z K-Centra, kde pracovala s drogově závislými.
„Solidarita, vzájemnost a citlivost je důležitá ve vztahu lidí a přírody, ale i ve vztazích mezi lidmi samotnými. Díky sociální práci mohu takové prostředí pomáhat vytvářet. V terénu chodím, informuji, motivuji, bavím, snažím se mladým lidem ukazovat kvalitnější život. Učím se od jedné z nejlepších pracovnic v oboru a doufám,
že společně děláme životy mladých ve Vršovicích o trochu lepší.“ Vojtěch Kračmar
vystudoval sociální a kulturní ekologii, v Beztíži začal původně v Klubu a postupně se dostal k terénní práci.
„Být streetworkerem Beztíže je pro mě určitým posláním. Já sama si z dětství pamatuji jen pohodu a teplo domova, které mi rodiče předávali a které se já snažím
předávat dál mezi ty, na které se z nějakého důvodu nedostalo. Tato práce mě naplňuje, baví a má pro mě velký smysl.“ Bára vystudovala střední pedagogickou školu
a momentálně dokončuje bakalářské studium speciální pedagogiky. Kromě Beztíže
působí jako dobrovolnice ve Streetwork Drop In.
„Jmenuju se Zdeňka. Teréňáky potkávám už dva roky. Poprvé mě potkali s celou partou, pravidelně jsme hulili a přišlo tenkrát i do módy zkoušet pervitin, do školy moc
nechodit a vůbec vést poněkud volnější režim. Pracovali s námi jako s celou partou.
Já jsem byla fakt nejistá, nevěděla jsem, jestli se mám partě přizpůsobit, dost mi
pomohli vybudovat vlastní názor a vážit si sebe sama. Kvůli zanedbávání školy jsem
propadla – byl to pro mě dost zlom a teréňáci mě hodně podporovali a uklidňovali.
Podpořili mě ve snaze znovu nepropadnout a ani se ‚neprofetovat‘ do stavu trosky
a pomohli mi pochopit, že si můžu být sama sebou, že není nic špatného na tom
se nepřizpůsobit. Dali mi podporu, kterou jsem jinde nedostala.“
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Klub
BEZTÍŽE
ULITA
N a B a lk á n

ě
Hr an ič ní

St rá žn í

V domově
SměR CeNtRUm

SměR SPojoVACí

Koněvova

TRAMVAJ č. 1, 9, 11 (zast. Strážní)

Otevřeno
od pondělí do pátku
14—19 hodin
Telefon: 271 771 025
E-mail: stahlova@ulita.cz

KLUB
BEZTÍŽE

Streetwork
nám. Sv. Čecha

moskevská

Kavkazská
BUS/tRAm
Čechovo nám.

jeseniova

Po–čt 14–19 hodin,
v 15 hodin se teréňáci
zdržují na Parukářce
v parku.
Telefon: 792 292 938

Arménská
Holandská

Na Parukářce

Streetwork Beztíže
Žižkov

tolstého

Po–čt 14–19 hodin, zbytek týdne podle informací
na Facebooku, ve středu
v 16:00–16:30 hodin se
teréňáci zdržují v parku
na náměstí Svatopluka
Čecha.
Telefon: 774 728 638

madridská

Slovinská

Streetwork Beztíže
Vršovice

tRAm–NáKl. NádRAží

tRAm BiSKUPCoVA

jana želivského
Park
zš jeseniova
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Streetwork
Beztíže
–
Praha 2
27—28

Terénní program pro děti a mládež Streetwork Beztíže – Praha 2 započal svou práci roku 2014. Po důkladném monitoringu lokality na základě
poptávky představitelů MČ Praha 2 jsme rozšířili naše terénní působení
na toto území, zatím hlavně do oblasti Vinohradské vodárny a Folimanky.
Naše nejmladší služba tak za sebou má v roce 2014 teprve 20 „otevíracích“ dní. Garantkou se stala Zuzana Novýsedláková, díky které se daří
budovat skvělé vztahy s místní radnicí i prohlubovat vztahy s klienty. Ti
se postupně více otevírají a řeší s námi osobnější a hlubší témata. Rok
2015 bude pro službu v Praze 2 rokem velkého rozvoje, v plánu máme
velkou veřejnou akci a práci s komunitou.
Kdo (kromě Zuzky) neúnavně brázdí ulice Prahy 2?
Mgr. Vladimír Kučera
„Rád pracuji s mladými lidmi v jejich přirozeném prostředí. Mám rád příběhy. Zajímá mě, s jakými problémy se potýkají, a rád s nimi probírám
jejich život. Snažím se jim ukazovat to, že se věci dají dělat a přemýšlet
nad nimi i jinak, než jsou zvyklí, a občas k tomu jen stačí, kouknout se
na problém z jiného úhlu. V Beztíži je super atmosféra a výborný tým lidí,
kteří dělají svoji práci s nadšením.“
Vláďa vystudoval sociální pedagogiku, je jedním z průkopníků konceptu
The Hero’s Journey v ČR.
A komu třeba v Praze 2 pomáháme?
„Jmenuju se Martina. Máma je na mě a ségru sama, protože po tátovi zbyly jen dluhy. Má o nás strach… Občas si z nás ve škole utahujou, že jsme
‚socky‘, ale my se nedáme! Dřív jsme to řešili občas nějakou fackou, občas
jsme do školy vůbec nešly… Máma se dost bojí, abych neskončila v pasťáku… Přišla jsem za ní s tím, že se venku potkávám se sociální pracovnicí
a že chodím do Klubu Beztíže na workshopy, ale nejdřív mi moc nevěřila,
pak se ale se Zuzkou z Beztíže potkala. Od té doby jsme udělaly spoustu
práce, máma říká, že to je dobře, že kdyby s tím nic nedělala, bylo by to jen
horší. Zuzka nám doporučila další služby, pracovnici pro rodinu, taky jsme
se ségrou teď součástí programu, kde se nám věnujou, ukazují nám, co
všechno se dá dělat s volným časem, a učí se s námi. Máma je pravidelně
v kontaktu se školou, a má tak perfektní přehled o tom, jestli tam chodíme.
Vypadá to, že takhle společně se nám povede to všechno zvládnout.“

Výjezdové
akce
Motto: „Přijetí výzvy jako možnosti osobního růstu na cestě k vlastní identitě.“
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Naši klienti nejčastěji zaslechnou výzvu volání po dobrodružství, sebepřekonání a riziku, která zní z ulice, tedy ze známého prostředí. Důsledky
dobrodružství ulice nemusí být vždy pozitivní. Na výjezdových akcích voláme také, ale jinak. Nabízíme zážitek, dobrodružství, vykročení z komfortní
zóny, nesení přiměřeného rizika, sdílení a intimitu. Pokud klienti výzvu vyslyší a přijmou, mohou symbolicky umřít ve „starém“, aby se mohli narodit
v „novém“. Zažívají sebe i ostatní „nově“, „nepoznaně“ – koupat se v tekoucí řece, vylézt na skálu, spát pod hvězdami, bát se, ztratit se a mít radost
z nalezení se, zažít svobodu hranic a vztekat se bezpečně, nést zodpovědnost… To vše klienty „mění“ a my věříme, že ona semínka pozitivních
změn je pak mohou vrátit zpět domů, do místní komunity, do společnosti.
Inspirováni jsme zážitkovou pedagogikou a konceptem The Hero’s Journey
(Cesta hrdiny), který do ČR přinesl americký psycholog Bret Stephenson.
V roce 2014 jsme uspořádali týdenní tábor, jeden víkendový výjezd a dvě
jednodenní akce. Preventivní výjezdové akce pořádáme od roku 2009.
A kdo má v Beztíži výjezdové akce na starost?
Mgr. David Odstrčil
„V Beztíži nezachraňuji, nabízím. V Beztíži mohu nabízet ty části sebe, které mohou ostatní inspirovat, posouvat. V Beztíži mohu nabízené realizovat.
A skrze realizované se mohu stále učit a posouvat také já. V Beztíži nemusím, ale chci.“
David vystudoval supervize zdravotnických a sociálních organizací a sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, absolvoval hlubinně dynamický výcvik. Kromě práce v Beztíži, kde působí mimo
jiné i jako metodik klubu, pracuje také s lidmi s poruchami příjmu potravy
a klienty OSPODů.
Co také může zažít klient na výjezdové akci?
„Jsem Filip. Na zážitkový tábor jezdím už pár let. Jel jsem i letos – přijal
jsem volání. Nikdy jsem nespal ve stanu, nikdy pod širákem, nikdy nebyl
přes noc sám. Tmy jsem se bál, neznal jsem ji. Nedovedl jsem si to ani
představit, a nikdy bych ani nechtěl. Na táboře jsem byl postaven před
zkoušku, musel jsem se rozhodnout sám za sebe. Výzvu jsem po dlouhém
váhání přijal. Šel jsem do rizika neznámého. Podnikl jsem cestu, byl jsem na
ní s vedoucím – průvodcem. Byla bouřka a já jsem spal pod širákem, byla
to těžká cesta. Za ty dva dny se stalo hodně. A já jsem se vrátil zpět jiný,
poznal jsem se z úplně nové stránky. I ostatní mě viděli jinak – nově. A tohle
své nově objevené já jsem vrátil zpět do Prahy, na Žižkov.“

jAKÉ jSoU NAše SlUžBY A metodY PRáCe?
Tři nejčastější typy služeb v Klubu

1. Kontaktní práce

Poznáváme tě, bavíme se s tebou, vyjasňujeme si, kdo
jsme, s čím můžeme pomoct, co tě zajímá.

2. Situační intervence Řešíme, co se děje teď a tady – třeba když někdo
poruší pravidla a je potřeba udělit sankci.
3. Aktivizace

Připravujeme pro tebe (a s tebou) různé aktivity,
zájmové činnosti, workshopy, hry…

Tři nejčastější témata intervencí v Klubu

VOLNÝ ČAS

IDENTITA
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VZTAHY
& SEXUALITA

Tři nejčastější typy služeb – Streetwork

1. Kontaktní práce

Potkáváme tě, bavíme se s tebou, vyjasňujeme si, kdo
jsme, s čím můžeme pomoct, co tě zajímá.

2. Informační servis

Když něco nevíš, neznáš, nevíš, kam se obrátit,
kde něco zařídit… pomůžeme ti.

3. Motivační a podpůrný Řešíme, co tě trápí, podporujeme tě a motivujeme,
rozhovor
společně se s tebou snažíme hledat řešení.

Tři nejčastější témata intervencí – Streetwork

VOLNÝ ČAS

DROGY

IDENTITA

Výlet
Brn

Jedna z výjezdov
2014 – výlet do B
romské k

et do
rna

dových akcí roku
o Brna do Muzea
é kultury
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Co ještě děláme?
Pracujeme se školami
Zveme třídy z okolních škol přímo do Klubu Beztíže a vysvětlujeme, co děláme, aby všichni mladí lidé věděli, že se na nás mohou obrátit a s čím jim
můžeme pomoci. Programy vždy obohacujeme o aktivity posilující pozitivní
postoje v aktuálních tématech daného kolektivu (šikana, záškoláctví, rizikový sex atd.).

Spolupracujeme s odbornými organizacemi a spolky
Naši pracovníci jsou součástí odborných spolků (Česká asociace streetwork,
Fórum terénní práce, Župan), spolupracují s mnoha institucemi a odbornými
organizacemi (preventivní oddělení PČR, městká policie, sociální odbory, pedagogicko-psychologické poradny, Drop In, APLA, NPK Husita atd.), svolávají
Setkání poskytovatelů služeb pro děti a mládež Prahy 3, jsou členy komunitního plánování na Praze 3 a 10.

Místní komunita je pro nás důležitá
Naše služba vždy začíná monitoringem lokality, které musíme dobře rozumět, abychom svou práci dělali dobře. Spolupracujeme s místními úřady
i dalšími autoritami – k počátku služby na Praze 2 nám například pomohlo
navázání vztahu s místním policistou. Pořádáme setkání se sousedy Klubu
Beztíže a společně hledáme cesty k co nejkvalitnějšímu soužití v lokalitách,
kde pracujeme.

Zdokonalujeme se a vzděláváme
Naši pracovníci a pracovnice se vzdělávají v programech a projektech určených pro sociální pracovníky, pedagogy a mnoha dalších, účastní se stáží
v dalších zařízeních a organizacích. V rámci týmů probíhají intervize (pravidelná setkávání nad tématy klientů, hledání cest k jejich podpoře, rozvoji)
a supervize (setkávání pod vedením supervizora – psychologa). Pořádáme
pravidelné porady, vzájemně se inspirujeme, sdílíme novinky z oboru i z terénu.

RozPoČet Beztíže
PŘÍJMY 2014
MPSV
MČ Praha 10
MČ Praha 3
MČ Praha 2
MHMP
MHMP – MČ Praha 3
(J5, preventivní výjezdové akce)
NF Albert
soukromí dárci, veřejná sbírka
DDM Ulita – příspěvek domovské organizace

CelKem
3 542 000 Kč
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1 191 100 Kč
708 000 Kč
370 000 Kč
100 000 Kč
340 000 Kč
376 000 Kč
50 000 Kč
23 500 Kč
383 400 Kč

VÝDAJE 2014
mzdové náklady
ostatní osobní náklady
preventivní výjezdové akce
zábavně-motivační akce,
volnočasové akce, workshopy
vzdělávání, supervize
materiál (vybavení, kancelářské potřeby,
spotřební materiál atd.)
provoz (teplo, elektřina, spoje,
úklid, údržba atd.)
služby (ekonomické, spoje,
stravenky, propagace atd.)

CelKem
3 542 000 Kč

2 050 000 Kč
620 000 Kč
260 000 Kč
93 000 Kč
70 000 Kč
70 000 Kč
229 000 Kč
150 000 Kč

StAtiStiKY SlUžeB
kLUB

sw ŽiŽkov

PoČet PRoVozNíCH dNí

235

137

PoČet KlieNtů

370

338

PoČet PoSKYtNUtÝCH SlUžeB

13530

5923

PoČet PoSK. SlUžeB Bez doCHázKY

7726

3784
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sw vršovice

sw praha 2

výj. akce

185

20

22

223

43

61

6248

43

×

3773

189

×

Poskytnuté služby bez
docházky – v případě
klubu se sem nepočítá „docházka“, tedy
samotná návštěva
klubu ze strany klienta,
v případě streetworku
samotné setkání
s klientem (bez dalších
návazných služeb),
nicméně i docházku
evidujeme.
Průměrně jsou NZDM v ČR
otevřeny 180 dní v roce.

41—42

PLÁNY NA ROK 2015

V roce 2015 chceme udržet vysokou kvalitu našich
služeb.
Budeme služby dále rozšiřovat – doplňovat
o nadstavbové aktivity a výjezdové akce, kterými
rozvíjíme naše klienty.
Máme v plánu reagovat na poptávku mladých lidí,
a tím zvyšovat atraktivitu našich služeb a akcí,
kterými jim pomáháme hledat sami sebe, růst,
posouvat se.
Plánujeme bohaté zkušenosti a know-how týmu
Beztíže předávat odborné veřejnosti.
Chceme hledat a nacházet nové zdroje financování,
aby byly naše služby konzistentní bez ohledu na
kolísání veřejných rozpočtů.

Děkujeme...
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Ing. Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3
Miroslava Oubrechtová, zástupkyně starostky MČ Praha 3
PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky MČ Praha 3
Mgr. Ondřej Rut, zástupce starostky MČ Praha 3
Mgr. Vladimír Beran, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 3
Mgr. Přemysl Hrabě, vedoucí odboru školství a zdravotnictví ÚMČ Praha 3
Bc. Ivana Parobková, vedoucí oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Bc. Martina Vejmělková, oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Bc. Kateřina Lambertová, oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Martina Minhová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3
Bc. Renata Grofová, oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3
Barbora Linhartová, Dis., oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3
Mgr. Jaromír Pleha, oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3
Mgr. Michaela Pučíková, vedoucí odělení vnějších vztahů ÚMČ Praha 3
Mgr. Monika Otmarová, oddělení Radničních novin ÚMČ Praha 3
Ing. Ivana Trojanová, oddělení rozpočtu ÚMČ Praha 3
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 3
Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta MČ Praha 10 (do roku 2014)
Bc. Pavel Petřík, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 10
Mgr. Blanka Boháčková, vedoucí oddělení sociální prevence ÚMČ Praha 10
kurátoři pro mládež oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou ÚMČ Praha 10
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 10
Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky MČ Praha 2
Mgr. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky MČ Praha 2
JUDr., MPA Andrea Horáková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 2
PhDr. Hana Dostálová, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha 2
Mgr. Marta Konvičková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 2
Mgr. Terezie Paterová, protidrogová koordinátorka ÚMČ Praha 2
Ing. Tomáš Satori, oddělení správy zeleně ÚMČ Praha 2
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 2
Mgr. Ludmila Štvánová, radní MHMP
PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Mgr. Jindřich Exner, ekonomické a metodické oddělení MHMP
Mgr. Michaela Hánová, vedoucí oddělení prevence MHMP
Mgr. Jana Havlíková, oddělení prevence MHMP
Bc. Jana Štosková, oddělení prevence MHMP
Bc. Ondřej Pracný, oddělení prevence MHMP

por. Bc. Ondřej Penc, koordinátor prevence KŘ hl. m. Prahy PČR
por. Bc. Jan Holub, preventista KŘ hl. m. Prahy PČR
nprap. Eva Řádková, preventistka KŘ hl. m. Prahy PČR
kpt. Bc. Petra Literová, preventistka KŘ hl. m. Prahy PČR
npor. Bc. Olga Galašová, vedoucí MO Praha-Vršovice PČR
a dalším pracovníkům PČR
Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3
Mgr. Miroslava Pytlíková, OŘ MP Praha 3
Bc. Michal Ridl, ředitel OŘ MP Praha 10
Mgr. Lucie Hašková, ředitelka Husitského centra, o.p.s.
Mgr. Michaela Burdová, vedoucí NPK Husita
Bc. Hana Zemanová, NPK Husita
Mgr. Kamila Axmanová, NPK Husita
Vít Kašna, NPK Husita
Zdeněk Břeň, NPK Husita
Mgr. Jakub Čihák, ředitel R-mosty, z. s.
Bc. Tomáš Rezek, vedoucí NZDM R-mosty
Vítězslav Pohanka, vedoucí CDM Teen Challenge
MgA. Anna Doubková, CDM Teen Challenge
PhDr. Petr Klíma, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Praha 3 a 9
Mgr. Petra Horynová, Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3 a 9
Mgr. Pavel Klíma, Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3 a 9
My Activity, o.p.s.
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha
Rodinné a kulturní centrum Nová trojka
Rodinné a komunitní centrum Paleček
Letní dům, z.ú.
Naděje
Barevný svět dětí, z.s.
Drop In, o.p.s.
Divadlo Herold
Dům tří přání
Deset sil
PhDr. Vít Čelikovský, supervizor
Richard Samko, Česká televize
Mgr. Ferdinand Raditsch, Květná zahrada
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Martin Peroutka, Římskokatolická farnost Praha-Vršovice
Lucie Šimková, NF Albert
děkujeme našim lektorům a vystupujícím:
Anet Antošová, MC Riko, MC Metoděj, MC Dozer, Dj Bica, MC Deron, Jaro Smékal, Mgr. Alice
Šrámková a Kosa gym team
Děkujeme všem kolegům z Ulity, zejména pak panu řediteli Bc. Josefu Chmelovi
Děkujeme těmto skvělým odborným organizacím:
Česká asociace streetwork
Župan – pracovní skupina kontaktních pracovníků
Fórum terénní práce
Člověk v tísni
Čikatar het
společnost QQT, s.r.o.
Děkujeme individuálním dárcům:
Vítězslav Hruška
RNDr. Petr Kratochvíl, Mgr. Ilona Kratochvílová
Jiří Škeřík
Děkujeme donátorům:

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

Veřejná sbírka pro Beztíži
Veřejnou sbírkou získáváme a shromažďujeme dobrovolné peněžité příspěvky
od přispěvatelů ve prospěch Beztíže. Získané finanční prostředky využíváme
v projektech, zaměřených na naši cílovou skupinu. Díky nim se nám daří
zajišťovat zajímavé worshopy, výjezdové akce, vybavení apod.

Veřejná sbírka – číslo účtu: 2200295893/2010
Veřejnou sbírku ošetřuje zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 771 025-6
+420 606 611 920
Beztize.ulita.cz,
Facebook.com/beztizepraha
http://beztize.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/Beztize
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
Číslo účtu: 2000183838/2010

