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„ Podporujeme mladé  
lidi v období dospívání,  
při hledání vlastní identity  
a v jejich aktivním zapojení  
do společnosti.“
pOslání beztíže
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bc. jOsef chmel 

je ředitelem Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita,  
jehož je Beztíže specializovaným oddělením.

mgr. tOmáš klumpar 

je vedoucím Beztíže - specializovaného oddělení 
Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.
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 také 
v projektech organizace Letní dům, v roce 2014 
byl s ČAS na stáži v Belgii a v roce 2015 získal sti-
pendium Fulbrightovy nadace a sbíral zkušenosti 
z práce s rizikovou mládeží v USA.

„15 let je věk hledání, experimentování, osamostatňování, 
rozletu. Ale také věk nových problémů, nejistot, otázek, 
zkušeností – a to leckdy negativních. Mladý člověk získává 
své první zodpovědnosti, pomalu vykračuje přes práh 
cesty k dospělosti. Mnozí z těch, kteří znají Beztíži, nalezli 
v jejích programech oporu, podanou ruku či pomocný 
ukazatel na cestě, která pro ně není vždy jednoduchá. 
I přes mnohé nesnáze se programy Beztíže rozvíjejí 
a přinášejí tolik potřebné služby a podporu těm, nad 
nimiž mnozí jiní pouze bezradně krčí rameny či rovnou 
lámou pomyslné hole. Není to lehká práce a není to lehká 
situace. Mnohé otázky nemají jednoznačnou odpověď, 
leckdy je hledání jakékoli odpovědi obtížné. Do dalších let 
přejme Beztíži nadále odhodlané profesionální pracovníky, 
dostatečnou podporu z mnoha stran společnosti a velkou 
toleranci těch, kteří mají to štěstí, že obtížné životní 
situace na cestě k dospělosti řešit nemusí.“

bc. jOsef chmel & mgr. tOmáš klumpar
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řekli O beztíži

„Děti jsou naše budoucnost. Pokud 
jim ukážeme tu správnou cestu 
a investujeme do nich svůj volný čas 
a často i peníze, tak jde o velmi dobrou 
investici, která se společnosti vyplatí. 
S velkou radostí proto podporuji lidi 
a všechny aktivity Beztíže. S velkou 
pokorou se také skláním před jejich 
vytrvalostí pomáhat.“

Richard Samko, reportér České televize

„Práce lidí z Beztíže si velmi vážím, 
protože se věnují těm nejzranitel-
nějším – ohroženým dětem. Není 
snad záslužnějšího poslání, než 
pečovat o to, aby rošťáci a roš-
ťandy ze Žižkova a dalších částí 
Prahy nespadli do beznaděje, nudy, 
závislosti a jiných černých děr, co 
jsou na ně během dospívání nastra-
ženy.“
Toybox, komiksová kreslířka a streetartistka, 
držitelka ceny Muriel za nejlepší původní  
český komiks

„Až bez tíže řeknu, že bez tíže je 
fajn a bez obtíže se zase potkám 
s lidma, co bez obtíží přiznaj, že 
obtíže jsou běžný životní potíže 
a vzpomenu si na svoje vzpomínky, 
co mi cizí lidi na baru lili do sklinky 
jen pro to, abych měl jistotu, že 
pak se vrátím a řeknu, že Beztíže je 
k nevíře.“
Ing. Vítězslav Hruška,  
donátor a podporovatel Beztíže

„Rap mi změnil život. Díky rapu jsem 
se zlepšil v gramatice, rozšířil jsem si 
slovní zásobu. Mám lepší projev, dřív 
jsem se styděl, teď jsem takovej otu-
žilejší a naopak se do toho někdy až 
moc tlačim. Miluju jazykolamy, nakop-
lo mě to rozšiřovat si obzory v dalších 
oborech.“
Marek Jano aka Bob, rapper,  
člen United Gipsy Crew (UGC), skupiny,  
která vznikla v Beztíži

„Lidi co znám se zajímají jen sami 
o sebe, ale pokud člověk nebo 
skupina lidí nepřispěje společnosti 
vlastním časem, energií a někdy 
i penězi, tak to tu podle toho bude 
vypadat. Jsem z pražské Libně a vím, 
že jako dítě jsem ocenil jakoukoliv 
možnost se zabavit. Možná proto 
dnes nefetuji, nekradu a dělám, co mě 
baví. Proto vždy rád podpořím tenhle 
projekt, jak jen budu moct.“

refew, rapper, člen labelu Bigg Boss 



8

histOrie
Dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež, terén-
ní programy pracující s rizikovou mládeží ve třech 
městských částech, spousta workshopů, výjezdo-
vé preventivní akce, letní tábory, velké akce, pro-
gram pro školy – to všechno je Beztíže. 
Vše začalo před 15 lety v Domě dětí a mládeže 
Praha 3 – Ulita. V roce 2001 jsme zde otevřeli Klub 
Beztíže – tenkrát ještě jako tzv. otevřený klub. Po-
stupně se profilovala cílová skupina klubu, tedy 
kluci a holky, kteří v něm trávili čas, metody prá-
ce, aktivity atd… Až v roce 2010 se Klub Beztíže 
oficiálně stal nízkoprahovým klubem, tedy regis-
trovanou sociální službou. Od počátků Beztíže se 
naše aktivity, spojené s prací s rizikovou mládeží, 
výrazně rozšířily – jak metodicky, tak i prostorově.
Roku 2009 jsme začali systematicky vyrážet pří-
mo do ulic Prahy 3 za další rizikovou mládeží, o rok 
později jsme tento projekt registrovali jako terénní 
program Streetwork Beztíže – Žižkov. V roce 2012 
se terénní práce coby registrovaná sociální služ-
ba rozrostla do Prahy 10 v podobě Streetworku 
Beztíže – Vršovice a v roce 2014 do ulic Vinohrad, 
Nuslí a Nového města jako Streetwork Beztíže – 
Praha 2. Právě v Praze 2 se nám také podařilo ote-
vřít na podzim roku 2015 druhý nízkoprahový Klub 
Beztíže2.
Od roku 2009 pořádáme preventivní výjezdové 
akce pro ohroženou mládež, zábavně-motivační 
akce, postupem času se přidaly rapové a další roz-
vojové workshopy či programy a v neposlední řadě 
v Beztíži realizujeme programy pro školy. 

cO je vlastně dům dětí 
a mládeže ulita?
Přestože se Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita 
primárně zaměřuje na volný čas dětí a mládeže, 
nezapomíná ani na další skupiny. Realizuje pro-
gramy pro ty nejmenší, stejně tak pro jejich ro-
diče, studenty a své aktivity nabízí i seniorům. 
Vzniká tak organizace komunitního charakteru, 
která dává prostor pro vznik různorodých pro-
jektů. Beztíže se specializuje na práci s rizikovou 
mládeží, poskytuje zejména dvě sociální služ-
by, ale také řadů návazných rozvojových akti-
vit. Díky dlouholeté zkušenosti pedagogického 
zařízení s poskytováním služeb pro děti a mlá-
dež v obtížné životní situaci, vzniká řada inklu-
zivních a integrativních výstupů. Reagujeme na 
dlouhodobé zkušenosti a trendy například z USA, 
a zejména nastavení jednotlivých politik EU (viz 
Strategie Evropa 2020). Propojování jednotlivých 
skupin mládeže napříč sociální strukturou je ve 
většině moderních států samozřejmostí a pomá-
há efektivněji realizovat lokální i evropské stra-
tegie podpory mládeže.

prO kOhO je tu beztíže?
V nízkoprahových klubech pracujeme s mládeží 
od 11 let, v terénu už od 6 let, která řeší menší 
i větší problémy. Horním věkovým limitem je 26 
let. Ať už jde o rizikové trávení volného času, po-
třebu motivace, hledání prostoru pro realizaci 
koníčků nebo o to, že se v bezprostředním okolí 
rizikové mládeže vyskytují potíže s drogami, ná-
silím nebo jinými nebezpečnými jevy, jsou tu pro 
ně naši odborní a zkušení pracovníci a pracovni-
ce. V klubu rozvíjíme jejich talent, pomáháme se 
školní látkou, učíme spolupráci a iniciativě. V te-
rénním programu například pomáháme udržet se 
ve škole, hledáme jiné cesty než scestí v podo-
bě drog, pomáháme hledat pracovní uplatnění. 
A děláme i mnohem víc…

beztíže se představuje

beztíže je zastřešující 
značkOu prO důležité sO-
ciální služby 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež – Klub 
Beztíže na Žižkově a Klub Beztíže2 v Nus-
lích, a terénní program pro děti a mládež 
Streetwork Beztíže ve třech lokalitách – na 
Žižkově, ve Vršovicích a v Praze 2. K tomu 
patří řada návazných projektů včetně pre-
ventivních výjezdových aktivit. 
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cO a jak tedy v beztíži  
vlastně děláme?

J  RozšIřuJeMe oBzoRy o soBě I o sVěTě 
Bavíme se s klienty o stereotypech, o před-
stavě světa a o tom, jak ho mohou vidět jiní 
lidé – třeba právě pracovníci a pracovnice, 
kteří jsou, stejně jako klienti, každý jiný a vidí 
svět trochu jinak. Společně se pouštíme do 
situací, které jsou pro mladé lidi nové a učí 
se v nich různé sociální dovednosti – sdílení 
pocitů, spolupráci nebo komunikaci. 

J  PoMáHáMe získaT scHoPnosTI  

a doVednosTI PRo žIVoT „TaM Venku“ 
Klientům a klientkám pomáháme vyznat se 
ve světě i mimo sociálně znevýhodněné pro-
středí, které je pro ně bežné. Zprostředková-
váme informace o aktuálním dění, pomáháme 
orientovat se ve společnosti. S tím je spojené 
i učení se přijímání rizika (v rámci bezpeč-
ného prostředí – například spolupořádáním 
aktivit). Bavíme se o hodnotovém žebříčku, 
porovnáváme vlastní a obecně přijímané 
hodnoty. Společně pátráme po tom, kým jsme 
a kým být chceme.

J  PoMáHáMe RůsT a BýT se seBou  

sPokoJený 
 S kluky a holkami z řad klientů organizujeme 
workshopy, věnujeme se koníčkům, hledáme 
zdroje motivace. Pomáháme jim s vlastními 
nápady a projekty nebo třeba s doučováním. 
Vedeme k zodpovědnosti, přivádíme je do no-
vých situací, ve kterých klienti zažívají nové 
situace a sebe sama v jiném světle. Obvykle 
nejsou zvyklí zažívat úspěch – takové situace, 
ve kterých ho mohou dosáhnout, umožňujeme 
a pomáháme jich dosáhnout. 

J  naše PRáce sPočíVá V BudoVání 

dlouHodoBýcH a PeVnýcH VzTaHů 
Čím déle s klienty pracujeme, tím hlubší 
a tedy pro jejich rozvoj a úspěch zásadnější 
témata máme možnost probírat. Proto na-
bízíme bezpečné prostředí, pevné vztahy 
a upřímný zájem, který doplňujeme odborný-
mi zkušenostmi.

J  Jak To VlasTně děláMe? 
 O nízkoprahových klubech informujeme tam, 
kde se pohybují naši potenciální klienti – ve 
školách, v jiných zařízeních pro děti a mládež, 
skrze další odborné organizace a sociální 
služby. Při terénní práci se seznamujeme 
s kluky a holkami – potenciálními klienty, 
které potkáváme v ulicích, na hřištích, v par-
cích… Postupně se s nimi bavíme o věcech, 
které je trápí nebo zajímají– třeba o tom, 
proč je nebaví škola, kde brát motivaci, jak 
řešit problémy v partě, proč si dávat pozor na 
drogy či jiná rizika. 

J  Jaké Má naše PRáce Výsledky  

na celosPolečenské úRoVnI?

  Naší prací šetříme peníze veřejným institu-
cím a společnosti. Pokud zasahujeme včas 
a vhodně preventivně působíme, snižuje se 
potřeba zásahu OSPOD, Policie, soudů, systé-
mu náhradní rodinné péče (výchovné ústavy, 
dětské domovy, diagnostické ústavy), případ-
ně se ušetří na trestně-právních opatřeních či 
podpoře v nezaměstnanosti. Ve výsledku tak 
kvalitní kontaktní práce (ve spolupráci s dal-
šími programy) může ušetřit až miliony korun 
v případě jediného člověka.

Riziková mládež (tedy naši klienti) si ve svém běž-
ném prostředí moc neužije situace, které ostatním 
připadají normální. Nesetkává se moc často s růz-
nými verzemi pohledu na svět, s odlišnými hodno-
tovými žebříčky. Nemá moc příležitostí k budová-
ní zdravého sebevědomí, zodpovědnosti. Neužije 
si pocit úspěchu, nemá možnost stavět na sta-
bilních vztazích a na opoře okolí… Chybí jí zkrát-

ka spousta věcí, které jsou většině kluků a holek 
jejich věku dostupné. Pochází z rodin, kde často 
nejsou finanční prostředky na kroužky, nebo tře-
ba není takovému trávení volného času přikládán 
význam. V prostředí, kde se pohybuje, je běžnější 
rizikové chování, zkušenosti s drogami, trestnou 
činností a jejími následky, než v případě těch, kdo 
měli větší štěstí.

jak jim pOmáháme dOhnat tO, cO jim Osud zatím nedOpřál?
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jaký je nízkOprahOvý klub?
Nízkoprahový klub má opravdu nízký práh – je pro 
cílovou skupinu dostupný prostorově i časově, je ak-
traktivní, mladí lidé přichází dobrovolně, služby jsou 
poskytovány zdarma, bez průkazu a anonymně.

přestO se ale řídí někOlika  
základními pravidly, jakO  
jsOu například:
J  vzájemný respekt
J  žádné násilí
J  zákaz vstupu pod vlivem drog a alkoholu
J  žádné krádeže a ničení 

kdO je tO streetwOrker – 
tedy terénní pracOvník nebO  
pracOvnice?

Streetworker je sociálním pracovníkem, jehož „kan-
celáří“ je přirozené prostředí klientů - ulice, parky, 
zastávky MHD a skrytá zákoutí města. Tedy mís-
ta, kde se potenciálně potřební mladí lidé pohybují. 
Úkolem streetworkerů a streetworkerek je vyhle-
dávat a kontaktovat mladé lidi, kteří jsou 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 nebo o pomoc 
s řešením složitých situací. 
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Úspěchy rOku 2015

J  V roce 2015 Beztíže otevřela nový nízkoprahový 
klub v Praze – Nuslích s názvem Klub Beztíže2 . 
Od nápadu k realizaci uběhlo jen devět měsíců 
i díky aktivnímu přístupu MČ Praha 2. Klienti 
streetworku v okolí Prahy 2 / Nuslí se dožado-
vali podobného klubu jako je na Žižkově, a rych-
lé otevření je pro ně skvělou zkušeností s tím, 
že jejich hlas může být slyšet. Klub je neustále 
plný a další zájemci neustále přicházejí. Beztí-
že poskytuje služby v sousedních městských 
částech - Praha 2, 3 a 10 a klienti tak „nemizí“ 
za hranicemi lokality, čímž se naše práce stává 
efektivnější. 

J  V pracovních skupinách komunitního plánování 
a dalších setkáních jsme byli aktivními hybateli 
změn ve všech třech městských částech, kde 
působíme. Na konferenci nízkoprahových slu-
žeb jsme prezentovali naši ucelenou strategii 
práce s dívkami. 

J  Výjezdové akce dle konceptu amerického psy-
chologa Breta Stephensona s názvem Cesta 
hrdiny se nám podařilo dostat na novou úroveň. 
V roce 2015 jsme pořádali hned 6 výjezdových 
akcí, na kterých se nám podařilo klienty posu-
nout ze stavu, kdy si třeba pobyt v lese neuměli 
ani představit, do stavu, kdy si ochotně sami 
vaří nebo rozdělávají oheň. Je to pro ně zážitek 
a v jejich životech je takovéto zkušenosti pod-
statně rozvíjí. Bret nás také na Žižkově navštívil 
a naše projekty podpořil.

J  V roce 2015 jsme uspořádali další workshop 
s americkým rapperem Spirit Childem, které-
ho se účastnili krom našich klientů i pracovní-
ci s mládeží. Spirit je jedním z průkopníků tzv. 
hip-hopové pedagogiky. 

J  V roce 2015 Beztíže uspořádala několik dalších 
zábavně-motivačních akcí pro mládež i veřej-
nost. Mladí lidé z projektů z celé Prahy mohli 
ukázat co umí na Nákladovém nádraží Žižkov, 
ve Vršovicích, na Čechově náměstí a dalších 
místech hlavního města. Podařilo se nám zapo-
jit celou řadu klientů do příprav a realizace akcí 
včetně moderování, a také zahájit spolupráci 
s mnoha osobnostmi z řad idolů naší cílové sku-
piny a dalších inspirativních lidí.

J  V roce 2015 jsme se také vzdělávali. Tomáš 
Klumpar získal od americké vlády Fulbrigtovo 
stipendium a vyrazil na tři měsíce na zkušenou 
do Brooklynu a Bronxu. Jan Kratochvíl absolvo-
val stáž ve Velké Británii. Beztíže vedla českou 
výpravu na konferenci Be Youthworker Today 
pořádanou v Barceloně. 

J  Beztíže slaví 15 let a je stabilní značkou pro 
mladé lidi v centrální části Prahy. I po letech se 
ozývají naši dřívější klienti, například s prosbou 
o zapojení mladších sourozenců do nabízených 
aktivit, ale také s prosbou o pomoc v krizových 
situacích, které jim pomáháme řešit.

J  Přestože jsme coby příspěvková organiza-
ce přišli s přechodem financování pod krajský 
úřad o podstatnou část financí, podařilo se nám 
udržet standard poskytovaných služeb. Kromě 
přímé sociální práce jsme tak nadále rozvíjeli 
například rapové workshopy pro další skupi-
ny a nahráli jsme několik skladeb včetně rapu 
o Beztíži. 

J  V roce 2015 se nám také podařilo šířit povědo-
mí o oboru například v Událostech ČT, Českém 
Rozhlase i v tištěných periodikách. 
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Každý kdo k nám přijde a je ochotný respektovat základní pravidla 
(z nichž nejdůležitější je VZÁJEMNÝ RESPEKT), tu může bezpečně 
a smysluplně trávit čas. Může tu sportovat, kreslit, hrát fotbálek, vy-
užít nahrávací studio, hudební a promítací aparaturu nebo si třeba 
půjčit kolo. Skrz veškeré aktivity navazujeme intenzivní vztah s cí-
lovou skupinou, pomáháme řešit obtížné životní situace, předáváme 
infromace, doučujeme, učíme sociálním či jiným dovednostem, mo-
tivujeme a jinak odborně intervenujeme. Do Klubu v roce 2015 přišlo 
celkem 228 dětí a mladých lidí, návštěv jsme celkem měli 3097.

V Klubu se pravidelně pořádají různé tematické akce, rapové 
workshopy, které jsou vyhlášené po celé Praze, s klienty a klient-
kami vyrážíme i na odpolední výjezdové akce, tvoříme, učíme se…

VznIk 
2001 (2010 jako 
sociální služba) 

oTeVřeno
Ve všední dny 
kromě středy  
14-19 hodin, 
většina státních 
svátků

cíloVá  
skuPIna
11-21 let

klub beztíže

Koho v KluBu  
Beztíže pRavidelně 

potKáte?

 Bc. dagmaR Stahlová 
Vedoucí Klubu má vystu-

dovanou volnočasovou 
výchovu, zkušenosti má 
z nízkoprahového klubu 
v Moravském Krumlově.

 Bc. KláRa  
gRomBířová, dis. 

 je sociální pedagogož-
ka a sociální pracovnice. 

Pracuje také jako lektorka 
primární prevence a jako 

terénní pracovnice s žena-
mi bez domova. 

Jiří ŠKvoR  
má spoustu pestrých zku-
šeností, mimo jiné i z ob-
lasti sociální práce. Vě-

nuje se sportu, trenérství, 
výživovému poradenství, 
ale zajímá se i o duchovní 
stránku věci – absolvoval 

například hagioterape-
utický kurz, nyní studuje 

sociální pedagogiku a so-
ciální práci. 

 V Klubu také pravidelně 
potkáte vedoucího  

Beztíže tomáše Klumpara.
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VznIk 
2015 

oTeVřeno
úterý, čtvrtek, 
pátek 
14–19 hodin

cíloVá  
skuPIna
11-18 let

klub beztíže2

Koho v KluBu  
Beztíže2 pRavidel-

ně potKáte?

 mgr. david odStRčil 
vystudoval supervizi zdra-

votnických a sociálních 
organizací a sociální práci, 
absolvoval hlubinně dyna-
mický výcvik. Kromě práce 
v Beztíži, kde působí mimo 
jiné i jako metodik klubu, 
pracuje také s lidmi s po-
ruchami příjmu potravy.

Bc. BaRBoRa ŠiKlová 
vystudovala sociální 

a pastorační práci,v sou-
časnosti dokončuje magi-
sterské studium sociální 
práce a politiky, je frek-

ventantkou psychoterape-
utického sebezkušenost-

ního výcviku SUR.

iveta KopecKá
vystudovala Husitskou 

teologickou fakultu – spe-
cializaci v pedagogice.

Posledního zářijového dne  proběhlo otevření nového nízkopraho-
vého klubu pod značkou Beztíže. Klub Beztíže2, tedy Beztíže „na 
druhou“, hned následující den otevřel své dveře klukům a holkám 
ve věku 11 až 18 let z Folimanky, Nuslí a okolí. Klub měl v roce 2015 
otevřeno v úterý, čtvrtek a pátek od 14 do 19 hodin. Vznikl a fun-
guje za výrazné finanční podpory MČ Praha 2.  Klub se také rychle 
stal zázemím pro terénní program Beztíže v Praze 2.

Klub měl zatím v roce 2015 celkem 36 otevíracích dnů a přivítal 
prvních 35 klientů. Jejich počet rychle narůstá. V Klubu se zaměřu-
jeme hlavně na aktivizaci klientů a klientek skrze zajímavé činnosti 
– od přípravy bramborového salátu přes vyrábění svíček až po rap 
a tanec. Velkým tématem jsou ale také drogy, škola a práce.
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Streetwork na Žižkově je tedy naší nejdéle fungující terénní službou. 
Díky Streetworku Beztíže se na území Prahy 3 dostalo v roce 2015 
celkem 277 mladých lidí, kluků a holek ve věku 6–26 let, k informa-
cím, podpoře, pomoci nebo rozhovorům, ke kterým by jinak neměli 
přístup. 

Žižkovský streetwork měl v roce 2014 celkem 125 „otevíracích“ dní, 
takže naši teréňáci klienty vyhledávali a byli rizikové mládeži k dis-
pozici přímo v ulicích a parcích 3 dny v týdnu. 

V roce 2015 se pracovníci a pracovnice Streetworku Beztíže – Žižkov 
aktivně a pravidelně účastnili Fóra terénní práce. Velkým úspěchem 
také byla spoluorganizace letní party pod širým nebem, do jejíž or-
ganizace se zapojili i klienti a klientky, a která propojila služby pod 
hlavičkou Beztíže a měla skvělou odezvu.

VznIk 
2001 (2010 jako 
sociální služba) 

oTeVřeno
Pondělí, středa, 
čtvrtek (3 dny)

cíloVá  
skuPIna
11-21 let

streetwOrk beztíže  
– žižkOv

Kdo v Roce 2015 
v ulicích žižKova 

půSoBil?

Bc. Jan KRatochvíl 
vystudoval sociologii 

a sociální politiku, zkuše-
nosti si do Beztíže přinesl 
z Proxima Sociale, Centra 

pro integraci cizinců a NPK 
Husita. S koncem roku se 

s námi rozloučil. 

mgr. zuzana  
novýSedláKová 

více o ní v sekci Street-
work Beztíže - Praha 2, 
jehož byla v roce 2015 

vedoucí.

Bc. hana Křížová  
Vystudovala sociální  

práci, právě dokončuje 
magisterský program.  

Do Beztíže přinesla  
zkušenosti z oblasti  

krizové pomoci a primární 
prevence.
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VznIk 
2012 

oTeVřeno
4 dny v týdnu

cíloVá  
skuPIna
6–26 let

streetwOrk  
beztíže  – vršOvice

Kdo půSoBí  
v teRénním týmu  
ve vRŠovicích?

Garant terénu  
mgr. voJtěch KRačmaR 
vystudoval sociální a kul-

turní ekologii, v Beztíži 
začal původně v Klubu 

a postupně se dostal k te-
rénní práci. 

BaRBoRa KodeŠová 
vystudovala střední pe-
dagogickou školu a mo-
mentálně dokončuje ba-

kalářské stadium speciální 
pedagogiky. Kromě Bez-
tíže působí ve Streetwork 

Drop In.

maRtina StohRová diS., 
dosavadní vedoucí  

terénního programu  
ve Vršovicích, opustila  

po 5 letech Beztíži a 
 vydala se do terapeutické  

práce. 

Terénní program pro děti a mládež Streetwork Beztíže – Vršovice je 
v mnoha ohledech specifický, už jen proto, že na jeho území není níz-
koprahový klub podobný tomu na Žižkově  nebo v Nuslích. 

V Praze 10 jsme v roce 2015 pořádali například graffiti jam, s klienty 
jsme se účastnili společných akcí Beztíže a zrealizovali jsme i akci pod 
širým nebem s rappery Ideou, Restem a Dj Fattem či exhibicí bojo-
vých sportů. Také jsme začali spolupracovat s kavárnou Moabit, kde 
pořádáme filmový klub, který jsme přesunuli z kina Herold. Pracovali 
jsme s dětmi ze sociálního bydlení Sedmidomky a z ubytovny v ulici 
Nad Slávií.

Vršovický streetwork měl v roce 2015 celkem neuvěřitelných 179 „ote-
víracích“ dní. Tento vysoký počet dní, kdy jsme v terénu, se nám daří dr-
žet dlouhodobě. V roce 2015 jsme začali pracovat se 40 novými klienty, 
celkem pak s 203 klienty.
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Terénní program pro děti a mládež Streetwork Beztíže – Praha 2 má 
za sebou první kalendářní rok svého fungování. Podařilo se vybudo-
vat velmi intenzivní vztahy s klienty a klientkami, pohybujícími se na 
Folimance a v dalších parcích a hřištích městské části. Terénní tým 
spolupořádal velkou venkovní párty Stav Beztíže na hřišti u Vino-
hradské vodárny, do které se klienti zapojili i na organizační straně. 

Na podzim se v Praze 2 díky našim snahám a vstřícnosti radnice ote-
vřel Klub Beztíže2, což poskytlo terénnímu týmu zázemí a také přineslo 
novou pracovnici – Ivetu Kopeckou, která působila částečně v Klubu 
Beztíže2 a částečně v terénu Prahy 2. Začali jsme pracovat s mladými 
v lokalitě pod Vyšehradem, kde se vyskytuje riziková mládež, prohlu-
bovat vztahy s klienty a klientkami a propojovat naši práci i s Klubem.

Streetwork Beztíže na Praze 2 je vzhledem k finančním možnostem 
zatím pouze menší projekt. V terénu jsme byli 74 dní  a celkem jsme 
pracovali se 117 klienty a klientkami.

VznIk 
2014

oTeVřeno
2 dny v týdnu

cíloVá  
skuPIna
6-26 let

streetwOrk beztíže – praha 2

Kdo v BaRvách 
Beztíže chodí  

ulicemi pRahy 2?

mgr. zuzana  
novýSedláKová  

vystudovala etnologii 
a momentálně dokončuje 
studium sociální práce. Do 

Beztíže si přinesla mimo 
jiné zkušenosti z výzkum-
ných projektů zaměřených 

na migranty.

iveta KopecKá  
se k Beztíži v Praze 2 přida-

la na podzím 2015.

 mgr. vladimíR KučeRa  
brázdil ulice Prahy 2 do 

konce prázdnin. Pak se za-
čal více věnovat konceptu 

Cesta hrdiny. 
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výjezdOvé akce

Kdo Je gaRantem 
výJezdových aKcí?

mgr. david odStRčil  
– více o něm v sekci Klub 

Beztíže2

V Beztíži využíváme při realizaci našich výjezdových akcí metod 
zážitkové pedagogiky a vycházíme z konceptu The Hero´s Jour-
ney (Cesta hrdiny), který do ČR přinesl americký psycholog Bret 
Stephenson.

V roce 2009 jsme začali za podpory MČ Praha 3 a MHMP s pořádáním 
preventivních táborů ve spolupráci s NPK Husita. Postupně jsme se 
pustili i do víkendových pobytů a jednodenních výjezdových akcí. Od 
té doby ušli naši klienti obrovský kus cesty. Nevěděli, co je tábor, ně-
kteří byli poprvé v lese, spali poprvé mimo domov, báli se zvířat. Vlo-
ni už spali pod širákem, stavěli ze dřeva, rozdělávali oheň křesadlem, 
sjížděli řeku na kánoích a radovali se i ze studené vody na mytí. Jejich 
posuny a úspěchy předáváme dle uvedeného konceptu i dále do ko-
munity formou promítání a vyprávění.  

V roce 2015 jsme v rámci Cesty hrdiny uspořádali dvě preventivní 
víkendovky, dvě jednodenní akce nebo pravidelný letní tábor Kluby 
pro Žižkov. Dále jsme uspořádali již třetí resocializační pobyt pro děti 
v péči Orgánu sociálně-právní ochrany dětí MČ Praha 10 a první ví-
kendový preventivní výjezd pro klienty Streetwork Beztíže - Vršovice. 
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beztíže
ulita

na balkáně

v domově

koněvova

směr spojovací

směr centrum

strážní

h
raniční

klub
OtevřenO pOndělí,  
Úterý, čtvrtek a pátek  
Od 14 dO 19 hOdin 

streetwOrk  
beztíže 
praha 3 

streetwOrk  
beztíže 
praha 2 

na Balkáně 2866/17a, PRaHa 3
Telefon: 773 760 723
MaIl: sTaHloVa@ulITa.cz

Telefon: 792 292 938
eMaIl: RIHakoVa@ulITa.cz

Telefon: 792 292 938
eMaIl: sIkloVa@ulITa.cz



21

streetwOrk  
beztíže 
praha 10 

prOgramy  
prO škOly: 

klub beztíže2

OtevřenO pOndělí,  
Úterý, středa a pátek  
Od 14 dO 19 hOdin 

Telefon: 774 728 638
eMaIl: kRacMaR@ulITa.cz

eMaIl: gRoMBIRoVa@ulITa.cz

na Balkáně 2866/17a, PRaHa 3
Telefon: 773 760 723
MaIl: sTaHloVa@ulITa.cz

beztíže2
jaromírova

n
uselský m

ost
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kOmu pOmáháme, s kým  
pracujeme, kdO jsOu naši  
klienti a klientky?

„Jmenuju se Daniel. Do Klubu jsem 
přišel vlastně náhodou, byl jsem venku 
s jednou partou a kluci říkali, že se tam 
dá půjčit mikrofón a zkoušet rapovat. 
Tak jsem šel s nima. Je to tam fajn, 
protože je to zadara, nepotřebuju 
povolení od rodičů nebo tak něco 
a můžu tam jen tak bejt. Ale taky 
se tam toho spousta děje. Baví mě 
rap a baví mě i další akce, co vymýšlí 
Jirka nebo Dáša s Klárou. Pomůžou 
mi i se školou, doma mi s tím nikdo 
nepomůže, ale hlavně mě baví dělat 
muziku, a na tu tady mají vybavení, 
které bych si nemohl sám koupit. 
Nejdřív mě trochu štvalo, že se mě 
občas zeptají co doma a co škola, 
ale postupně mi začalo být jasný, že 
jen tak neotravujou, že je to vážně 
zajímá, jestli jsem v pohodě. Proto sem 
chodím.“

daniel

„Moje jméno je Gábina, je mi sedmnáct. 
Teréňáky z Beztíže jsem poprvé potkala 
vloni. To jsem zrovna přestala chodit do 
školy, většinu času jsem trávila venku, 
jointy a tak, však to znáte. Chvíli to 
dokonce vypadalo, že mě máma vyhodí 
z domu, když jsem sekla se školou 
a vlastně jsem byla pořád zhulená. 
Všechno mi to bylo celkem fuk, ale oni 
se se mnou začali bavit o tom, co mě 
vlastně baví, když mě toho tolik nebaví, 
a docela mě nakopli – došlo mi třeba, že 
lidi v partě vlastně nebaví nic, a že tak to 
asi daleko nedotáhnem. Pomohli mi taky 
najít brigádu, než se vrátím do školy. Bylo 
by mi blbý je po čase potkat a říct jim, že 
se sebou zas nic nedělám. Tak se zatím 
držím a dost mě baví se takhle měnit.“

gabina

„Jmenuju se Marek. Bydlíme s mámou a ségrama na ubytovně, táta s náma teďka 
není. Všechen čas s kámošema trávíme tady nebo venku v parku. Moc se tu toho 
teda dělat nedá, hodně se tu pije a tak. Ale mám tu i super kámoše. Beztížáci se 
hodně zajímají, jak se nám tady daří, třeba přijdou a hrajou s náma nějakou hru, nebo 
nás někam vezmou – třeba na nějakou akci, někam kde jsem nikdy předtím nebyl. 
Mají spoustu nápadů a taky přehled, co se dá kde zařídit. V létě s nima chci jet na 
tábor, nikdy jsem na táboře nebyl ani nespal ve stanu nebo v lese, tak jsem zvědavej, 
jaký to bude. Máma se nejdřív divila, co je to za lidi, ale myslím, že je ráda, že jsem se 
s nima potkal.“

marek
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v rOce 2016 budeme nadále pOskytOvat 
sOciální služby ve vysOké kvalitě a rOzvíjet 
návazné prOgramy dle pOptávky cílOvé 
skupiny. tím budeme přispívat k hledání 
vlastní identity našich klientů, pOdpOrOvat 
pOzitivní seberOzvOj a zapOjOvat mladé lidi 
dO spOlečnOsti.

rOzvineme práci s mládeží z ubytOven, 
sOciálníhO bydlení a z vylOučených lOkalit.

budeme pOkračOvat v realizaci 
výjezdOvých aktivit dle kOnceptu cesta 
hrdiny (resOcializační pObyty, tábOry,  
víkendOvé a jednOdenní akce).

zaměříme se na rOzvOj sítě návazných 
služeb, pOkračOvání ve vytváření vztahů 
mezi Organizacemi v našem ObOru.

své zkušenOsti a knOw-hOw v práci 
s OhrOženOu mládeží budeme předávat 
OdbOrné i širOké veřejnOsti, včetně  
kOnferOvání, publikOvání a mOžnOsti stáží.

plány na  
rOk 2016
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pracujeme se škOlami
Zveme třídy z okolních škol přímo do Klubu Bez-
tíže a vysvětlujeme jim, co děláme. Chceme, aby 
všechni 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 kolekti-
vu (šikana, záškoláctví, rizikový sex atd.).

místní kOmunita  
je prO nás důležitá
Naše služba vždy začíná monitoringem lokali-
ty, které musíme dobře rozumět, abychom svou 
práci dělali dobře. Spolupracujeme s místními 
úřady i dalšími autoritami – v počátku služ-
by v 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 sociál-
ní pracovníky nebo pedagogy a mnoha dalších. 
Rovněž se účastní stáží v dalších zařízeních 
a organizacích. 

spOlupracujeme  
s OdbOrnými Organizacemi 
a spOlky
Naši pracovníci jsou součástí odborných spol-
ků (Česká asociace streetwork, Fórum terénní 
práce, Župan), spolupracují s mnoha institucemi 
a odbornými organizacemi (preventivní odděle-
ní PČR, Městká policie, sociální odbory, pedago-
gicko-psychologické poradny, Drop-In, APLA, 
NPK Husita atd.), svolávají Setkání poskytova-
telů služeb pro děti a mládež Prahy 3, jsou čle-
ny komunitního plánování v Praze 3 a 10, členy 
Otevřené skupiny NNO pracujících s ohrožený-
mi dětmi a mladými lidmi atd.

intervize, supervize,  
pOrady
V rámci týmů probíhají každý týden intervize 
(pravidelné setkávání nad tématy klientů, hle-
dání cest k jejich podpoře, rozvoji) a měsíčně 
supervize (setkávání pod vedením supervizo-
ra – psychologa). Pořádáme pravidelné porady, 
vzájemně se inspirujeme, sdílíme novinky z obo-
ru i z terénu. 

další činnOst 
cO ještě děláme?
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Beztíže se v některých ohledech od ostatních 
podobných zařízení dost liší. Jedním z nich je po-
čet a kvalita různých návazných aktivit, kterými 
se snažíme naše klienty rozvíjet. Kromě pomo-
ci a řešení problémů jim chceme přinášet i nové 
zkušenosti, dáváme jim příležitosti učit se nové 
věci a lépe tak poznávat sami sebe, zkusit si práci 
s ostatními atd.

O jaké akce v rOce 2015  
například šlO?

výRoBa z palet
při které kluci vyrobili například věšák, schránku 
atd.

taneční woRKShopy
kde často objevíme skryté talenty

pRavidelný Rapový woRKShop
který už je legendou, chodí k nám na něj kluci 
a holky z celé Prahy

Beztíže hledá taneční SupeRStaR
Beztíže hledá pěvecKou SupeRStaR
a tyhle superstars potom vystupují na našich ak-
cích, akcích Ulity a dalších veřejných programech

KluBový paRlament 
kde pracovníci a kluci a holky společně plánují, 
co v Klubu a mimo něj společně podnikat, jak ho 
zkrášlovat a celkově vylepšovat, dáváme hlas 
mladým a učíme je zodpovědnosti za své rozho-
dování

wOrkshOpy  
a návazné aktivity



31



32

rOzpOčet beztíže 2015

příjmy

celkem 3 790 000 kč

mpSv
Klub Beztíže
598 000 Kč

mč praha 2
Klub Beztíže2

550 000 Kč

mč praha 3
Klub Beztíže
120 000 Kč

mpSv
Streetwork Beztíže
713 000 Kč

mhmp
Prevence kriminality
Streetwork Beztíže
138 000 Kč

mč praha 2
Streetwok Beztíže
175 000 Kč

mč praha 3
Streetwok Beztíže
130 000 Kč

mč praha 10
Streetwork Beztíže
632 714 Kč

mhmp
Volný čas
30 000 Kč

nF albert
60 000 Kč

ReStaRt Shop
10 000 Kč

příspěvek ddm ulita
188 286 Kč

mhmp, mč p3, mč p10 
preventivní akce
270 000 Kč

mhmp
Prevence kriminality 
Klub Beztíže
175 000 Kč
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výdaje

celkem 3 790 000 kč

mč praha 2
Klub Beztíže2

550 000 Kč

mč praha 3
Klub Beztíže
120 000 Kč

Ostatní osobní náklady
970 842 Kč

Vzdělávání, supervize 
72 000 Kč

Materiál (vybavení, 
kancelářské potřeby, atd.)
317 380 Kč

Provoz (teplo, elektřina,  
spoje, úklid, údržba, atd.)
125 773 Kč

Služby (ekonomické,  
personální, propagace,  atd.)
139 355 Kč

Preventivní 
výjezdové akce
313 304 Kč

Zábavně-motivační 
akce, rozvojové 
a volnočasové akce, 
worshopy 
23 511 Kč

mhmp
Prevence kriminality 
Klub Beztíže
175 000 Kč

Mzdové náklady
1 827 835 Kč
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statistiky služeb

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 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ČR otevřena 
 v ČR otevřeny 180 dní v roce. 

 KluB  
Beztíže

KluB  
Beztíže2

StReetwoRK 
žižKov

StReetwoRK 
vRŠovice

StReetwoRK 
pRaha 2

počet  
provozních dní 216 36 125 179 64

počet klientů 370 35 277 203 117

prvokontakty 62 33 35 40 28

počet poskytnutých 
služeb 7540 1051 4367 5180  1772

počet poskytnutých 
služeb bez docházky 4443 803 2626 3361 1198
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J  Ing. Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3
J David Gregor, zástupce starostky MČ Praha 3
J  Mgr. Vladimír Beran, vedoucí sociálního odboru 

ÚMČ Praha 3
J  Bc. Ivana Parobková, vedoucí oddělení preven-

ce a metodické podpory ÚMČ Praha 3
J  Bc. Klára Prokopová, oddělení prevence a me-

todické podpory ÚMČ Praha 3
J  Bc. Kateřina Lambertová, oddělení prevence 

a metodické podpory ÚMČ Praha 3
J  Martina Minhová, vedoucí oddělení sociálně 

právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3
J  Bc. Renata Grofová, oddělení sociálně právní 

ochrany dětí ÚMČ Praha 3
J  Barbora Linhartová, Dis., oddělení sociálně 

právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3
J  Mgr. Jaromír Pleha, oddělení sociálně právní 

ochrany dětí ÚMČ Praha 3
J  Mgr. Michaela Pučíková, vedoucí odělení vněj-

ších vztahů ÚMČ Praha 3
J  Ing. Ivana Trojanová, oddělení rozpočtu ÚMČ 

Praha 3 a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 3

J  JUDr. Radmila Kleslová, starostka MČ Praha 10
J  Ing. Dagmar Lešenarová, radní MČ Praha 10
J  Mgr. Bohumil Zoufalík, radní MČ Praha 10 
J  Bc. Pavel Petřík, vedoucí sociálního odboru 

ÚMČ Praha 10
J  Mgr. Blanka Boháčková, vedoucí oddělení soci-

ální prevence ÚMČ Praha 10
J  kurátoři pro mládež oddělení sociálně právní 

ochrany dětí a práce s rodinou ÚMČ Praha 10 
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 10

J  Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky 
MČ Praha 2

J  JUDr., MPA Andrea Horáková, vedoucí odboru 
kancelář tajemníka ÚMČ Praha 2

J  PhDr. Hana Dostálová, vedoucí humanitního 
odboru ÚMČ Praha 2

J  Mgr. Marta Konvičková, vedoucí oddělení soci-
álně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 2

J  Mgr. Terezie Paterová, protidrogová koordiná-
torka ÚMČ Praha 2

J  Ing. Tomáš Satori, oddělení správy zeleně ÚMČ 
Praha 2 a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 2

J  Mgr. Ing. Irena Ropková, radní MHMP
J  Jan Wolf, radní MHMP
J  PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravot-

nictví, sociální péče a prevence MHMP
J  Mgr. Jindřich Exner, ekonomické a metodické 

oddělení MHMP
J  Mgr. Michaela Hánová, vedoucí oddělení pre-

vence MHMP
J  Mgr. Jana Havlíková, oddělení prevence MHMP
J  Bc. Jana Štosková, oddělení prevence MHMP
J  Bc. Ondřej Pracný, oddělení prevence MHMP

J  por. Bc. Ondřej Penc, koordinátor prevence KŘ 
hl. m. Prahy PČR

J  por. Bc. Jan Holub, preventista KŘ hl. m. Prahy PČR
J  nprap. Eva Řádková, preventistka KŘ hl. m. 

Prahy PČR
J  kpt. Bc. Petra Literová, preventistka KŘ hl. m. 

Prahy PČR
J  npor. Bc. Olga Galašová, vedoucí MO Praha - 

Vršovice PČR a dalším pracovníkům PČR

J  Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3
J  Mgr. Miroslava Pytlíková, OŘ MP Praha 3
J  Bc. Michal Ridl, ředitel OŘ MP Praha 10

J  Mgr. Lucie Hašková, ředitelka Husitského cen-
tra, o. p. s.

J  Mgr. Michaela Burdová, vedoucí NPK Husita
J  Bc. Hana Zemanová, NPK Husita
J  Mgr. Táňa Jírová, vedoucí NPK Husita
J  Vít Kašna, NPK Husita
J  Zdeněk Břeň, NPK Husita
J  Mgr. Jakub Čihák, ředitel R-mosty, z. s.
J  Bc. Tomáš Rezek, vedoucí NZDM R-mosty
J  Vítězslav Pohanka, vedoucí CDM Teen 

Challenge
J  MgA. Anna Doubková, CDM Teen Challenge
J  Daniel Tichý, CDM Teen Challenge
J  Mgr. Petra Horynová, Pedagogicko-psycholo-

gická poradna Praha 3 a 9
J  Mgr. Pavel Klíma, Pedagogicko-psychologická 

poradna Praha 3 a 9
J  Roman Rozbroj, ředitel My Activity, o. p. s. 

Asociace pomáhající lidem s autismem –  
APLA Praha 

děkujeme

J  
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J  Rodinné a kulturní centrum Nová trojka
J  Rodinné a komunitní centrum Paleček
J  Letní dům, z. ú.
J  Naděje
J  Barevný svět dětí, z. s.
J  Drop In, o. p. s.
J  Divadlo Herold
J  Dům tří přání 
J  Deset sil
J  Dům tří přání

J  PhDr. Vít Čelikovský, supervizor
J  Mgr. Eva Vernerová
J  Richard Samko, Česká televize 

Mgr. Ferdinand Raditsch, Květná zahrada
J  Martin Peroutka, Římskokatolická farnost 

Praha – Vršovice
J  Lucie Šimková, NF Albert

děKuJeme naŠim leKtoRům  
a vyStupuJícím: 
 
J  MC Riko, MC Rest, MC Idea, MC Refew, Dj 

Fatte, BeatSolčy, MC Dozer, Dj Bica, 

děKuJeme vŠem Kolegům z ulity,  
zeJména paK...
 
J  panu řediteli Bc. Josefu Chmelovi.
 
děKuJeme těmto SKvělým odBoRným oR-
ganizacím:

J  Česká asociace streetwork
J  Župan - pracovní skupina kontaktních pracov-

níků
J  Fórum terénní práce
J  Člověk v tísni
J  Čikatar het
J  společnost QQT, s. r. o.

děKuJeme individuálním dáRcům: 
 
J  Vítězslav Hruška
J  RNDr. Petr Kratochvíl
J  Jiří Škeřík

děKuJeme donátoRům:
 



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

facebOOk.cOm/beztizepraha
beztize.ulita.cz
beztize.rajce.idnes.cz


