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„Ulita byla odedávna 
místem propojování lidí, setkávání, tvoření 
i hledání. Vždy se tu potkávali lidi různých 
zájmů a zaměření, nastavení i cítění. 
Kráčíme po různých cestách a nevedou 
vždy všechny směrem ke světlým zítřkům. 
Je fajn, když může člověk v časech 
těžkých potkat někoho, kdo mu nabídne 
pomocnou ruku. 

Takovou velkou pomocnou rukou je 
Beztíže. Projekt, který vznikal postupně 
a z mála, ale s o to větší silou se 
každodenně hlásí o slovo nyní, kdy už 
je ve věku dospívajícím. Šestnáctiletá 
zkušenost z postupného rozvoje 
a fungování Beztíže ukazuje, jak potřebné 
jsou každodenní podpůrné služby pro 
cílovou skupinu, která zažívá často jen 
odsudky a nepochopení, ale málokdy se 
jí dostane skutečné a účinné pomoci. 
Je zřejmé, že mnoho lidí by raději vidělo 
problémy zametené, uklizené někam 
jinam. Beztíže však kráčí cestou jejich 
pojmenování a řešení. Není to vždy lehká 
práce a vyžaduje to odhodlaný tým 
vedený profesionálem na svém místě. 
Takovým bezesporu je Tomáš Klumpar, 
který v Beztíži působí řadu let a Ulita je 
právem hrdá na jeho výsledky. Stejně 
tak může být Tomáš hrdý na výsledky 
svého týmu. Více než kdy jindy teď platí, 
že Ulita může být místem propojování 
lidí, setkávání, tvoření i hledání. Ať už 
z pohledu zájmů, životních priorit či 
různosti cílových skupin, je prostor Ulity 
skvělou příležitostí ke zmenšování bariér 
a hledání společného. Přejeme Beztíži 
do dalšího roku práce hodně úspěchů 
a dobře nasměrovaných klientů!“

Bc. Josef Chmel
Je ředitelem Domu dětí a mládeže Praha 3  
– Ulita, jehož je Beztíže specializovaným 
oddělením. V Ulitě působí na různých 
pozicích 27 let, z toho 11 let jako 
ředitel. Vystudoval školský management 
a informatiku.

„Dostáváte do rukou 
výroční zprávu Beztíže. Z původně 
lokálního projektu se díky energii našeho 
týmu, který se v průběhu let proměňoval 
a rozrůstal, podařilo vytvořit systém 
podpůrných služeb pro rizikovou mládež 
širšího centra Prahy. Kromě Žižkova naše 
klienty i pracovníky potkáte v Praze 2 
a Praze 10, vyhledávají nás ale i mladí 
z dalších částí metropole. Jedinečné 
propojení s Ulitou, která mimochodem 
velmi úspěšně završila už 60 let svého 
fungování, umožňuje nabídnout mládeži 
široké spektrum služeb a aktivit. 
Beztíže poskytuje sociální služby, ale 
také návazné rozvojové programy 
a workshopy, výjezdové akce i projekty 
pro školy. Zaměřujeme se na problémy 
našich klientů, ale i na jejich prevenci 
a v neposlední řadě i na podporu 
potenciálu každého konkrétního dítěte. 
Protože chceme poskytovat služby co 
nejkvalitnější, dále se vzděláváme, učíme 
se od kolegů z nejrůznějších oborů, 
využíváme naše zkušenosti a uplatňujeme 
nové přístupy. V době, kdy mnoho dětí 
a dospívajících tráví odpoledne mimo 
domov a dosah rodiny či přirozené 
komunity, pracujeme i s těmi, nad 
kterými mnozí zlomili hůl. Investování 
času a energie do mladých lidí je nejlepší 
způsob, jak pozitivně ovlivnit budoucnost 
světa kolem nás.

Beztíže získala své klienty,  výsledky,  
záběr a přesah díky nasazení každého,  
kdo se do projektu zapojil.  Velký dík 
patří odcházejícímu řediteli Ulity, Josefu 
Chmelovi, za důvěru a podporu tohoto 
netradičního projektu.“

Mgr. Tomáš Klumpar
Je vedoucím Beztíže. Vystudoval FHS 
UK, obor Studia občanského sektoru, 
absolvoval výcvik v kontaktní práci České 
asociace streetwork (ČAS). V Beztíži 
působí od roku 2008. Zkušenosti získává 
také v projektech organizace Letní dům, 
má zkušenosti s programy primární 
prevence, absolvoval stáž v Belgii s ČAS 
a díky stipendiu Fulbrightovy nadace 
pobyt v USA, kde pracoval s rizikovou 
mládeží.
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Naše poslání
„Podporujeme mladé lidi v období jejich 
dospívání, při hledání vlastní identity a v jejich 
aktivním zapojení se do společnosti.“
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Beztíže je specializované oddělení Domu 
dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, které se 
zaměřuje na prevenci a práci s rizikovou 
mládeží.

Hlavní činnost se zaměřuje 
na poskytování dvou sociálních služeb:

1. Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Beztíže ve dvou 
lokalitách

•	 Klub Beztíže na Žižkově
•	 Klub Beztíže2 v Nuslích

Nízkoprahový klub je chráněný 
prostor, snadno dostupný všem sociálním 
skupinám, která sem přichází dobrovolně. 
Klub nabízí pro mladé atraktivní 
prostředí, program a jeho služby jsou 
poskytovány zdarma a anonymně. Kromě 
zábavy a rozvojových aktivit poskytuje 
poradenství, odborný sociální servis 
a klade důraz na prevenci rizikových 
jevů (např. záškoláctví, experimentování 
s drogami, riziková sexualita, nebezpečné 
trávení volného času). 

Pojem nízkoprahový znamená, že 
„práh“, kdy službu mohou využívat 
i skupiny mladých, které jiné instituce 
nevyhledávají, je skutečně nízký. Stále zde 
ale platí určitá minimální pravidla (žádné 
násilí, žádné drogy atd.), která vytváří 
bezpečný prostor. 

2. Terénní program pro děti a mládež 
Streetwork Beztíže ve třech lokalitách 

•	 Streetwork Beztíže – Žižkov
•	 Streetwork Beztíže – Vršovice
•	 Streetwork Beztíže – Praha 2 

Streetworkeři vyhledávají a kontaktují 
mladé lidi ohrožené rizikovými jevy přímo 
v prostředí, kde se nejčastěji pohybují – 
v ulicích, parcích a dalších zákoutích města 
– a nabízejí nebo zprostředkovávají jim 
pomoc.

K Beztíži patří i řada návazných projektů 
včetně preventivních výjezdových aktivit, 
rozvojové workshopy, diskuze, zábavně-
motivačních akcí nebo preventivních 
programů pro školy.

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, 
příspěvková organizace HMP se primárně 
zaměřuje na volný čas dětí a mládeže, 
realizuje programy pro ty nejmenší, stejně 
jako pro jejich rodiče, studenty i seniory. 
Beztíže tak rozšiřuje spektrum služeb 
v Ulitě na děti a mladé, kteří z programů 
jiných organizací vypadávají. 

Díky unikátnímu dlouholetému propojení 
Ulity a Beztíže jsme se stali komplexní 
komunitní organizací, která sbližuje různé 
sociální skupiny, dává prostor pro vznik 
originálních projektů a řady inkluzivních 
a integrativních výstupů. Reagujeme 
také na dlouhodobé zkušenosti a trendy 
například v USA, a zejména nastavení 
jednotlivých politik EU (viz Strategie 
Evropa 2020). Propojování různých skupin 
mládeže napříč sociální strukturou je 
ve většině moderních států samozřejmostí 
a pomáhá efektivněji realizovat lokální 
i evropské strategie podpory mládeže. 

Beztíže je členem České asociace 
streetwork (www.streetwork.cz), pracovní 
skupiny Župan (sdružující pracovníky 
nízkoprahových služeb v Praze) a Fóra 
terénní práce (www.forumtp.webnode.cz).

Zásadní je pro nás dobrý výběr našich 
pracovníků. S pomocí společnosti Tres 
Consulting pořádáme skupinová výběrová 
řízení s důrazem na psychologické, 
sociální a další osobností charakteristiky 
a vybíráme nejvhodnější uchazeče.

Kdo jsme
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Bret Stephenson, americký psycholog, 
specializující se na práci s ohroženou 
mládeží a spolupracovník Beztíže
S mládeží pracující organizace, jako je 
Beztíže, hrají důležitou roli ve snaze 
poskytovat zdravé a bezpečné prostředí 
a zároveň služby a aktivity pro děti, 
které měly v životě méně štěstí. A to 
zvlášť v této době, kdy model širší rodiny 
téměř vymizel. V Americe je pro podobné 
organizace obrovskou výzvou zůstat 
atraktivními i pro mládež ve věku 16-18 
let, která je považuje za něco, co prostě 
není dost „cool“. A právě v tom na mě 
Beztíže opakovaně udělala velký dojem 
– pracovat s touto mládeží se jí opravdu 
daří. To je u nás dost vzácné. Také se mi 
líbí, že Beztíže je, podobně jako Plechárna 
na Černém mostu, čistě komunitní projekt. 
Spousty jiných projektů jsou navrženy 
od stolu a děti pak spíše nutí, aby je 
využívaly. Když se to pak logicky nedaří, 
viní organizace samotnou mládež, že je 
netečná a ignoruje nabídnutou pomoc. 
Ne tak v Beztíži, která si toto uvědomuje, 
a proto vybudovala a piluje program dětem 
a mladým přesně na míru.“ 

Rozálie Kohoutová, režisérka
„Beztíži mi doporučili v Člověku v tísni, 
když jsem hledala nízkoprahový klub, 
se kterým bych mohla spolupracovat 
a natočit krátký spot do projektu Goethe 
Institutu pod názvem 180 vteřin. Chtěla 
jsem do projektu zapojit mladé Romy, kteří 
se učí rapovat, proto jsem kontaktovala 
nuselský Klub Beztíže2, kde také probíhá 
workshop rapové hudby. Bylo skvělé, 
že jsme mohli využít zázemí klubu, kde 
se děti cítí dobře, mají k němu důvěru, 
a i proto si myslím, že se mnou od začátku 
dobře spolupracovaly. Romské děti, se 

kterými jsem se seznámila, mají k Beztíži 
velmi pozitivní vztah, rády a dobrovolně se 
sem vracejí. Z mého pohledu pro ně klub 
opravdu funguje jako útočiště, kde mohou 
trávit volný čas a kde jsou jejich aktivity 
pracovníky klubu směrovány dobrým 
směrem. Klub hraje pro děti ze sociálně 
slabších, romských rodin zásadní roli 
v jejich dalším rozvoji.“

Metoděj, MC, herec, básník, bývalý rapový 
lektor Beztíže, moderátor akcí Beztíže
„Když jsem byl dítě a vyrůstal na Žižkově, 
žádné podobné místo tady nebylo. Je 
skvělé, že dnešní děti mají možnost využít 
vše, co Beztíže nabízí.“

Riko, MC, lektor rapových workshopů 
v Beztíži
„Beztíže dokáže poradit, pomoct 
s problémy, se kterými se děti nesvěří 
ani rodičům, natož třeba kamarádům 
ve svém okolí. Beztíže dodává prostředky 
a možnosti se rozvíjet a pomoct tam, kde 
je to nejvíce třeba. Například prevence 
a opatření proti nástrahám a nebezpečí 
velkoměsta jako jsou drogy, alkohol, násilí 
a podobně je obrovsky záslužná činnost. 
Za mě mají velké plus.“

Dozer, MC, bývalý rapový lektor 
workshopů v Beztíži, moderátor, herec
„Beztížáci jsou super parta. Aktivity, které 
vymýšlejí a realizují jsou parádní. Dokážou 
inspirovat mladistvé, aby nemrhali časem 
a rozvíjeli svůj potenciál. Což má vliv 
nejen na jednotlivé životy, ale na celou 
společnost a soužití všech na Praze 3. Kéž 
by bylo takových klubů více. Jsem rád, že 
se podařilo rozšířit se a otevřít druhý klub. 
Jen tak dál!”

Osobnosti 
o Beztíži



6

Sisi, 16 let

„Klub pro mě znamená 

pocit bezpečí 

a pochopení mé osoby.“ 

Saša, 13 let„Klub je pro mě radost, 

smích, kamarádství, opora.“ 

Ludva, 16 let
„Beztížáky, všechny, co znám, můžu jenom 

chválit. Beztíže mi přijde jako velmi užitečná 

společnost lidí, kteří, myslím, dělají vše pro to, 

aby nás mladé dostali s prominutím ze sraček. 

Vy, jakožto terénní pracovníci, jste nám oporou. 

Nikdy jsem s vámi nemusel řešit třeba rodinné 

problémy nebo cokoliv, co se týká ulice, domova 

či sexu, ale i já toho mám někdy dost a potřebuju 

si někomu „vylévat srdíčko”. V tom mi pomáháte 

právě vy. Taky jste mi hodněkrát zachránili „nudný 

den”. Jakmile přijde Beztíže na určité místo, skoro 

vždy se je o čem bavit.“

Jan, 18 let„Služby Beztíže využívám už pár měsíců. 
Terénní pracovníky potkávám v prostředí, kde 
občas trávím volný čas. Líbí se mi, že můžu 
své potíže a problémy, o které se nechci dělit 
s lidmi z party, řešit právě s váma. Vím, že 
v případě, kdy se mi bude v životě dít něco 
vážného, se můžu na teréňáky obrátit a oni 
mi pomůžou. Kromě toho však s nimi jenom 
tak mluvím o různých věcech, protože jsou 
otevřený i jiným názorům a respektují i ty 
moje. Protože jsou pracovníci mladí, mám 
pocit, že mi dokáží porozumět a cítím se tak 
líp, když se s nimi bavím.“
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Páťa, 14 let
„Hlavně si vážím, když je zima a je otevřeno! Ne, klub je asi něco jako druhý domov.“ 

Naty, 11 let
„Beztíže je pro mě 

vše, je to jako být 

doma.“ Nelly, 14 let„Chci vám všem jen poděkovat 

za všechno, co jste pro 

mě udělali. Je toho hodně 

a nebýt vás, tak nejsem ani 

v Čhavorenge. Děkuju vám 

za podporu, kterou jste mi 

dávali, a byli tu pro mě. Moc si 

toho vážím.“ 

Daniel, 17 let„Beztíže je pecka! Dělaj pro mladý lidi různý 

akce, workshopy a vůbec nás dost poslouchaj. 

Uvědomil jsem si za těch pár let, co chodim 

do klubu a potkávám teréňáky, že mě prostě berou. 

A zároveň mě občas trochu nakopnou, řeknou 

na věc „dospěláckej” názor, dávaj zajímavý informace 

a pohledy. Taky řikaj, co se kde děje, což mi třeba 

chybí ve škole. Když si s něčim nevim rady, poraděj. 

Bez nich nevim, jak by to bylo. Super, že takový věci 

jako Beztíže existuje. A takový lidi!” 

Martin, 17 let
„Můj názor je takový, mluvím 

čistě o mém okolí, že v Praze se 

vyskytuje spousta lidí, převážně 

mladých, kteří Beztíži potřebují. 

Jste kolektiv, který dokáže opravdu 

pomoct, vyslechnout a zabavit, 

což je prostě vše potřeba. Díky 

akcím, které pořádáte, se tyhle 

mladý dozvídají spoustu věcí, 

užívají si zábavu a sbližování. 

Beztíže má smysl!“

Naši klienti 
o Beztíži



8

Vašek, 15 let
Vaškovým snem je být modelem. V partě 
potřebnou podporu nenacházel, tak 
přišel za námi. Společně jsme začali 
pracovat na tom, aby se jeho sen 
stal skutečností. Našli jsme vhodnou 
modelingovou agenturu, díky které si 
Vašek nechal nafotit své první portfolio 
od profesionálního fotografa. Sám nechtěl 
na focení jít, s naším doprovodem to 
nakonec zvládl. Z fotek měl velkou radost, 
hned jak je měl k dispozici, přinesl nám je 
ukázat. Tím naše spolupráce neskončila, 
stále pracujeme na vyhledávání různých 
pracovních nabídek v oblasti modelingu, 
sháníme informace o modelingových 
agenturách, upozorňujeme na různá 
nebezpečí v tomto oboru, provázíme ho 
celým procesem. Vaška po celou dobu 
podporujeme a motivujeme k tomu, aby to 
nevzdával a šel za svým snem. Podle Vaška 
je jen Beztíže na jeho straně. 

Patricie, 14 let
Patricie začala navštěvovat náš nuselský 
klub v únoru 2016 a velmi rychle se stala 
jeho stálou návštěvnicí. Už od počátku 
z Patricie vyzařovala chuť s námi 
komunikovat, dělat nové věci, zapojovat 
se do různorodých aktivit, zkrátka 
využívat možnosti klubu se vším všudy. 
Během klubové aktivity „open mic“, která 
umožňuje klientům v určitý den využívat 
klubovou aparaturu i s mikrofony, se 
Patricie s velkou chutí zapojila a všechny 
nás přítomné velmi mile překvapila. Patty 
má velké nadání a byla by škoda nechat 
ho ladem. Do této doby neměla možnost 
svůj talent rozvíjet, i když o to velmi stála. 
Jejím snem bylo zviditelnit se skrze zpěv 
a oslovit jím širší veřejnost. Během dalších 
měsíců k nám pravidelně docházela zpívat.
Od měsíce dubna jsme začali v klubu 
pořádat rapové workshopy s externím 
lektorem Rikem a Patty se do nich zapojila. 
Riko s ní začal pravidelně pracovat a v říjnu 
Patty zazářila na námi pořádané zábavně-
motivační akci „Beztíže Zatápí“ v Kulturní 
radlické sportovně, kde poprvé stála 
na pódiu a ukázala svůj talent veřejnosti. 

Kdo jsou naši klienti
Riziková mládež, které se věnujeme, ve svém běžném prostředí nemá moc šancí poznat 

běžný či „normální” život. Zřídka se setkává s různými názory, pohledy na svět nebo 

hodnotovými žebříčky. Nedostává se jí příležitostí k budování zdravého sebevědomí ani 

zodpovědnosti, nemají ve svém životě vybudované jasné a čitelné hranice. Neužije si 

pocit úspěchu, nemá možnost stavět na stabilních vztazích a na podpoře okolí. Chybí 

jí spousta věcí, které jsou většině kluků a holek jejich věku dostupné. Pochází z rodin, 

které často nemají finanční prostředky na kroužky nebo nepřikládají takový význam 

smysluplnému trávení volného času nebo řešení problémů, se kterými se potýkají. 

V prostředí této mládeže je běžné rizikové chování, zkušenosti s drogami, trestná 

činnost, časté střídání bydlení a tím i ztráta sociálních vazeb. To vše má své následky, 

protože prostředí, ve kterém žijeme, nás velmi formuje. Takovým dětem a mladým 

lidem pomáháme vystoupit z tohoto kruhu a hledat jejich vlastní směr.

Příběhy klientů
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Katarína, 13 let
Katarína se přistěhovala ze Slovenska 
s mamkou i dvěma bratry a brzy vyhledala 
programy Beztíže. Rychle pochopila, že se 
na pracovníky může obrátit v nejrůznějších 
situacích, třeba jen když si není jistá 
s češtinou, když se chce pobavit o klucích, 
kamarádech, škole, když má trable 
s rozeznáním času na hodinách, ale také 
když ji trápí něco doma. Katarína slýchala 
nepěkné věci od mámy i od svých bratrů, 
denně plnila domácí práce, za které jí nikdo 
nepochválil. I v takové situaci věděla, že líp, 
než kamarádky, jí poradíme my v Beztíži. 
Katarína si potřebovala o věcech s někým 
promluvit, dostat naději a podporu. Nyní 
už zná číslo na Linku Bezpečí, kam může 
zavolat, když nejsme v terénu. Jsme pro ni 
důležitou oporou, která ji pomáhá zvládat 
její těžké chvíle, pomáhá rozeznat, co je 
a není běžné a co si má a nemusí nechat 
líbit. 

Radek, 16 let
Radek pochází z početné rodiny, je velmi 
sportovně nadaný a zajímá se o parkour. 
V rodině nenachází podporu ani dostatečné 
finanční zázemí pro to, co ho baví, a tak 
často skáče v nebezpečném prostředí. 
S teréňáky se potkává „na Vodárně”, 
bavíme se o parkouru. Podporujeme 
Radka v jeho koníčku, učíme ho zásady 
bezpečného sportování a skákání. 
Také natáčíme videa, která si společně 
pouštíme, Radek tak vidí sám sebe v akci. 
V rámci návazných projektů se zúčastnil 
návštěvy Jump parku, kde mohl bezpečně 
zkoušet i složitější triky. Díky Beztíži také 
vyrazil poprvé v životě z Prahy na naši 
preventivní výjezdovou akci.
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V Beztíži pracujeme s dětmi a mládeží 
od 6 do 26 let, pomáháme zvládat jejich 
běžné i velmi obtížné životní situace 
(drogy, násilí, nechtěné těhotenství atd.) 
a snažíme se předcházet jejich rizikovému 
chování, včetně bezprizorního trávení 
volného času. 
l mluvíme s nimi o jejich problémech
l vyhledáváme jim potřebné informace
l doprovázíme je tam, kam si sami 

netroufají
l motivujeme je, posilujeme jejich 

sebevědomí
l pomáháme hledat osobní i pracovní 

uplatnění 
l dáváme prostor a podporu 

k vlastnímu rozvoji
l pomáháme zlepšovat situaci a vztahy 

v lokalitách, kde pracujeme

Přímo v klubech klientům poskytujeme 
bezpečné a kvalitně vybavené zázemí.
l hledáme a rozvíjíme jejich talenty
l pomáháme jim se školní látkou
l učíme je vzájemné spolupráci, lepší 

komunikaci a vlastní iniciativě
l zprostředkováváme jim informace 

o aktuálním dění pro lepší orientaci 
ve společnosti

l pořádáme workshopy a hrajeme hry, 
které rozvíjejí nejrůznější schopnosti 
klientů

l společně se pouštíme do situací, které 
jsou pro mladé lidi nové a učí se v nich 
různé sociální dovednosti

l pomáháme klientům objevovat jejich 
současné i budoucí já – kým se chtějí 
stát a zapojovat se do společnosti

V terénu, tedy v ulicích, parcích, na hřištích 
a dalších částech města, se seznamujeme 
s mladými lidmi – potenciálními klienty – 
a informujeme je o naší nabídce. 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 jiné 
nástrahy města. Našim nástrojem práce je 
vztah, budujeme vzájemnou důvěru, která 
je potřeba k řešení obtížnějších a hlubších 
témat. 

Terénní práce přímo v ulicích a práce 
v nízkoprahových klubech, se vhodně 
doplňují. Důležité je nabízet také směr 
a možnost seberealizace, což poskytujeme 
v návazných rozvojových a preventivních 
aktivitách. 

Co děláme
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Úspěchy roku 2016
Realizovali jsme konkurz do romského pěveckého sboru Čhavorenge, který vede Ida 
Kelarová. Naše klientka Nelly, která se díky spolupráci s Beztíží propracovala k hodinám 
zpěvu u odborníků z Ulity, v konkurzu zvítězila a stala součástí sboru. Absolvovala s ním 
prázdninové soustředění, koncertovala ve slovenských romských osadách, ale také 
v pražském Rudolfinu s Českou filharmonií. 

Přes 250 dětí a mladých se přišlo bavit a učit novým dovednostem na naši zábavně-
motivační akci Stav Beztíže. Na hřišti U Vinohradské vodárny vystoupili rapper Refew, 
rappeři z Vršovic 310 KRU, nový cirkus Cirqueon i naši klienti. 

Během roku jsme uspořádali další velké motivační akce: VrSHOWice party, 15. narozeniny 
Beztíže a Beztíže zatápí v Radlické kulturní sportovně, kde vystoupil rapper Oliver Lowe 
a mladí rappeři, zpěváci a tanečníci z řad našich klientů. 
Smyslem našich motivačních akcí je umožnit klientům vystoupit na veřejnosti 
s dovednostmi, které se naučili v našich workshopech či jinde. Všichni si také mohou 
vyzkoušet nové aktivity a možnosti trávení volného času. Vystupují zde také interpreti, 
kteří jsou pro naše klienty vzorem a mohou je tak motivovat, aby na sobě dále pracovali 
v projektech, které je zajímají – například provozování hudby, sportu apod. Samotní 
klienti také participují na programu.

Klub Beztíže2 byl nominován v kategorii „Skokan roku“ v celorepublikové soutěži 
nízkoprahových služeb Časovaná bota, kterou pořádá Česká Asociace Streetwork. Dostali 
jsme se do finále a získali čestné ocenění.

Velký ohlas měla série fotografických kurzů s Janem Losenickým, kde se klienti pod 
vedením profesionála seznámili se základy fotografování. Naším cílem bylo umožnit 
jim vnímat svět z nové perspektivy, vyjádřit svůj pohled a naučit je dovednostem, které 
mohou využít ve svém profesním či osobním životě. Z těchto workshopů připravujeme 
menší výstavu. 

Proč to děláme
Naší prací nepomáháme jen ohroženým jednotlivcům a jejich rodinám. Tím, 

že předcházíme budoucím problémům našich klientů, šetříme také peníze 

veřejným institucím a společnosti. Pokud vhodně preventivně působíme 

a zasahujeme včas, snižujeme potřebu zásahu OSPOD, policie, soudů, systému 

náhradní rodinné péče (výchovné ústavy, dětské domovy, diagnostické 

ústavy), případně se ušetří na trestně-právních opatřeních či podpoře 

v nezaměstnanosti. Ve výsledku tak kvalitní kontaktní práce (ve spolupráci 

s dalšími programy) může ušetřit až miliony korun v případě každého člověka.
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Režisérka Rozálie Kohoutová s našimi klienty natočila krátký film o nuselské mládeži 
věnující se rapu. Snímek je součástí soutěže Goethe institutu a mezi mnoha světovými 
městy reprezentuje Prahu (youtu.be/xxX7bwc4Qhk).

S klientským týmem jsme odehráli 5 turnajů v Nízkoprahové lize férového fotbalu, 
u jejíhož zrodu jsme stáli, a umístili jsme se na 2. místě. Protože jsem měli více fotbalistů, 
než se vejde do jednoho týmu, vytvořili jsme další s Npk Husita. Zahrát si tak mohli všichni 
zájemci. Smyslem projektu je kromě fotbalového klání učit mladé lidi férovosti, týmovosti 
i umění reflektovat různé konfliktní situace, které se objevují nejen při sportovních 
utkáních. 

Pokračovali jsme v rapových workshopech v Praze 3 a nově zahájili i workshopy v Praze 
2. S účastníky jsme natočili řadu skladeb, které jsou součástí hudebního CD, které jsme 
vydali pod názvem Yes, we can! 
„Den co den, rok co rok, další level, jsem hrdej, na to co jsem za rok provedl, svojí 
reputaci, texty, rap pozvedl, je to big up, skok, next level.”

Společně s Americkou ambasádou a dánským lektorem robotické výchovy Christianem 
Gjørretem naši klienti a děti docházející na kroužky Ulity společně sestavovali roboty.
Propojování rizikové a běžné mládeže je jedním z principů naší práce.

Na Vánoční party v Klubu Beztíže na Žižkově přišla téměř stovka - našich bývalých 
i současných klientů, jejich přátel i zástupci veřejnosti. Koncertoval zde rapper P.A.T 
i kluci z rapového uskupení United Gipsy Crew (UGC), vystoupil také Dj Bica z Inside Kru, 
který zájemce učil scratchovat. UGC vznikli v Beztíži v roce 2011. Od té doby pravidelně 
koncertují, vydávají album a motivují naše mladší klienty. Bob a Mates z UGC celou party 
také moderovali.
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Rok 2016 
v našich 

jednotlivých 
       službách

pracovníci Beztíže
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Nejčastějšími tématy, které jsme s klienty 
probírali, byly: smysluplné trávení volného 
času, vztahy v partě, osobnost a identita, 
vztahy a sexualita, škola, práce a brigády, 
problémy v rodině a bydlení.

Kromě základních úkonů vyplývajících 
ze zákona o sociálních službách jsme 
realizovali návazné rozvojové programy:

Fotograf Jan Losenický učil naše klienty 
svému řemeslu na fotoworkshopu. 

Společně s terénním programem jsme 
uspořádali na konci letních prázdnin 
grilování, bubenický workshop a další 
volnočasové aktivity. Setkání mělo za cíl 
ukončit prázdniny a společně vykročit 
do nového školního roku.

Klub Beztíže 

OTEVŘENO: 
pondělí, úterý, 
čtvrtek a pátek 
14–19h
CÍLOVÁ SKUPINA: 
11–21 let

Nadále jsme organizovali rozvojové rapové 
workshopy s profesionálním lektorem MC 
Rikem. Tento cyklus realizujeme od roku 
2011.

S organizací Imperativ, která se 
zaměřuje na šíření informací o všech 
formách extremismu, jsme debatovali 
ve 3 setkáních na téma islám, migrace 
a sportovní extremismus. Všechna tato 
témata jsou nedílnou součástí životů 
našich klientů.  

Besedovali jsme s pracovnicí drogového 
terénu Drop-In o rizicích návykových látek. 

Připravili jsme sérii přednášek o rizicích 
marihuany nebo debatu s Lukášem 
Wimmerem o terorismu. 

V preventivních měsíčních celcích jsme 
se zabývali také osobní identitou, láskou 
a vztahy, výběrem školy a práce. 

Klienty jsme učili, jak na internetu 
předcházet rizikům spojených s jeho 
užíváním.
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STATISTIKY: 
196 otevíracích dní (z toho 
37 dní v době prázdnin a  
2 státní svátky) 
197 individuálních klientů  
1695 návštěv od klientů 
3108 poskytnutých služeb 
47 navázaných prvokontaktů 
(prvně příchozích) 

TÝM:
Mgr. Dagmar Stahlová – garantka klubu 
má vystudovanou pedagogiku volného 
času a sociální pedagogiku. Je zástupkyní 
vedoucího Beztíže. V Beztíži je 4. 
rokem, v oboru nízkoprahových služeb 
zaměřených na děti a mládež pracuje 6 let. 

Bc. Klára Grombířová, Dis. – je sociální 
pedagožka a sociální pracovnice. Pracuje 
také jako lektorka primární prevence 
a terénní pracovnice s ženami bez domova. 
V Beztíži pracuje od roku 2010 jako 
kontaktní pracovnice, je koordinátorkou 
stáží, dobrovolníků a zábavně-motivačních 
akcí Beztíže. 

Jiří Škvor – kontaktní pracovník, garant 
volného času a provozní, studuje sociální 
práci a sociální pedagogiku. V Beztíži je 4 
roky, v oboru služeb zaměřených na děti 
a mládež pracuje jako lektor bojových 
sportů a her. 

Mgr. Tomáš Klumpar – nedílnou součástí 
klubového týmu je více jak 8 let i vedoucí 
Beztíže.

Složení Klubu Beztíže bylo po celý rok 
stabilní.

Našim klientům se neustále snažíme 
otevírat nové obzory – v divadle Jatka 
78 jsme navštívili divadelní představení 
souboru La Putyka. 

Vyrazili jsme také do bývalého nacistického 
vězení a pracovního tábora Terezín. 

Na začátku prosince do MeetFactory přišel 
Mikuláš. Akci jsme spoluorganizovali 
s Županem, pracovní skupinou pražských 
nízkoprahových sociálních služeb pro děti 
a mládež. 

Už tradičně jsme se zúčastnili komunitní 
slavnosti Zažít město jinak před kinem 
Aero, Veletrojky (veletrhu sociálních 
služeb v Praze 3) a poprvé také 
Žižkovského masopustu v průvodu masek.

Pravidelně jsme klientům umožňovali také 
sportovat a to v rámci fitness lekcí s našim 
kolegou a certifikovaným trenérem Jirkou, 
při lekcích boxu, ale i díky nedalekému 
diskgolfovému hřišti a dalšímu vybavení 
Beztíže i Ulity.

Do Klubu jsme na přání našich klientů 
nově pořídili boxovacího panáka (pro 
jejich velký zájem o bojová umění a také 
za účelem trénování sebekontroly) a herní 
konzoli X-Box. V nízkoprahové lize náš 
fotbalový tým skončil na druhém místě. 
Zahráli jsme si i v projektu Fotbalu pro 
rozvoj. 

Koněvova

V Domově

zastávka 
tramvaje 
„Strážní“

V Bezpečí

Na Balkáně

Na Balkáně

Strážní
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ran
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Témata, která jsme s klienty nejvíce řešili, 
byla: trávení volného času, identita, 
záškoláctví a reparáty, agrese a fyzické 
napadání, zanedbávání péče ze strany 
rodičů a mládež bez domova. 

Klub Beztíže2 získal finálové umístění 
v celorepublikové soutěži České asociace 
streetwork Časovaná bota v kategorii 
„Skokan roku“. 

S klienty jsme vymalovali Klub a oslavili 
jeho první narozeniny piknikem v parku 
Folimanka, kam dorazila většina našich 
klientů, ale také neznámé děti, které 
se k nám připojily. Díky akci jsme se 
zviditelnili i v místní komunitě, která teď 
lépe chápe naši práci. 

S organizací Cirqueon, která se zabývá 
novým cirkusem, jsme společně uspořádali 
pohybový workshop v blízkém parku 
Folimanka, kde si mladí mohli vyzkoušet 
mnoho zajímavých žonglérských aktivit. 

Cirqueon připravil aktivity také na naší 
letní party Stav Beztíže na dětském hřišti 
u Vinohradské vodárny. 

Naši klienti se pod vedením MC Rika 
na rozvojových rapových workshopech 
zdokonalovali v psaní textů, práci 
s jazykem, skládání hudby a dalších 
návazných tématech. 

Nově jsme začali pořádat kurzy 
keramiky a pokračovali v kurzech tvoření 
a společného vaření.

Přednášky, filmy a exkurze jsme v roce 
2016 zaměřili na šikanu, volný čas, lásku, 
vztahy a přátelství, kulturní odlišnosti 
ve světě a ČR, mystéria a záhady kolem 
nás, jak tu můžeme být pro druhé a naše 
vize do budoucna. 

S klienty jsme navštívili preventivní 
program protidrogového vlaku Revolution 
train. 

Klub Beztíže2

OTEVŘENO:  
úterý, středa, pátek 14–19h
CÍLOVÁ SKUPINA: 
11–18 let
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Navštívili jsme i koncert romského 
sboru Čhavorenge s Českou filharmonií 
v Rudolfinu. Naši klienti se poprvé podívali 
do prostor tohoto typu a zažili takovou 
společenskou událost. Vystoupení jejich 
kamarádky bylo zároveň velkou motivací.  

Vánoce jsme oslavili v hojném počtu. 
Společně s klienty jsme přichystali večer 
se stromečkem, cukrovím a drobnými 
dárky. 

Jednomu klientovi jsme pomohli splnit 
jeho sen: kontaktovali jsme modelingovou 
agenturu a doprovodili ho na focení 
portfolia.

O spolupráci nás požádala režisérka 
Rozálie Kohoutová, která s našimi klienty 
následně natočila krátký film o mladých 
lidech žijících v Nuslích a věnujících se 
rapu. Film v soutěži Goethe institutu mezi 
ostatními snímky reprezentoval Prahu. 
Natáčelo se během rapových workshopů 
přímo v klubu, ale také v okolí (youtu.be/
xxX7bwc4Qhk).

STATISTIKY: 
141 otevíracích dní (z toho 
28 dní v době prázdnin a  
4 státní svátky) 
107 klientů 
1659 návštěv od klientů 
4194 poskytnutých služeb 
74 navázaných 
prvokontaktů

TÝM:
Mgr. Barbora Šiklová – garantka 
nuselského klubu vystudovala sociální 
a pastorační práci a magisterské studium 
sociální práce a politiky. Je frekventantkou 
psychoterapeutického sebezkušenostního 
výcviku SUR.

Bc. Viktorie Kolínská – vystudovala 
sociologii na FF UK, v současnosti 
dokončuje navazující magisterské 
studium. Zaměřuje se na sociální deviace 
a kriminologii.

Bc. Hana Janatová – bakalářské 
studium oboru sociální práce dokončila 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Nyní pokračuje ve studiu navazujícího 
magisterského programu.  

Změny v týmu: 
Klub opustili Iveta Kopecká, Gaziza 
Lutseva a Jan Žižka. Odešel i David 
Odstrčil, jehož pozici garanta klubu 
přebrala Barbora Šiklová. Novými členkami 
se staly Viktorie Kolínská, která začala 
pomáhat i v našem PR a Hana Janatová, 
dosavadní terénní pracovnice v Praze 2.

Sekaninova

N
u

selský m
o

st

Jaromírova

63

via
dukt

zastávka tramvaje 
„Svatoplukova“

cca 100 m

ADRESA:
Jaromírova 63
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Mezi nejčastěji řešená témata našich 
klientů patřilo užívání marihuany 
a kouření, rasismus a extremismus klientů, 
problematika volného času, šikana, drobné 
krádeže, řešení vlastní identity, sexualita 
a vztahy obecně. Řešili jsme i složitá 
témata jako znásilnění, mentální anorexii 
a ve spolupráci s OSPOD i týrání dítěte. 

Pravidelně jsme působili v ulicích, 
ve skrytých zákoutích i v parcích Vítkov, 
Parukářka a Židovské pece. 

Velkou pozornost dlouhodobě věnujeme 
OC Flora, které je díky dopravní 
dostupnosti významným místem setkávání 
mládeže. Kombinace různorodých 
bezprizorních skupin a dalších rizikových 

jevů činí z tohoto místa důležitý bod práce 
v dané lokalitě. 

Ve spolupráci s MČ Praha 3 jsme se začali 
zaměřovat na lokalitu u Žerotínova hřiště, 
kde pracujeme se skupinou mladších 
dětí (6-13 let). Více jsme se soustředili 
i na oblast v okolí Jeseniovy ulice. Zdejší 
děti jsme aktivizovali sportovními hrami 
přímo na jejich hřišti, nebo výletem 
do Zoo s cílem nabídnout jim nové 
podněty. Dále jsme monitorovali lokalitu 

Streetwork 
Beztíže  
– Žižkov

OTEVŘENO:  

pondělí, úterý, 

čtvrtek 14–19h

CÍLOVÁ SKUPINA: 

6–26 let



19

STATISTIKY:
126 dní přímo v terénu 
182 klientů 
2052 návštěv od klientů 
3326 poskytnutých služeb 
3 navázané prvokontakty

TÝM:
Mgr.  Bc. Romana Dolečková – garantka 
žižkovského streetworku vystudovala 
sociální pedagogiku se zaměřením 
na etopedii, sociální patologii a prevenci, 
magisterský titul získala studiem sociální 
pedagogiky. Má zkušenosti s lektorováním 
programů primární prevence a s kontaktní 
prací s uživateli drog.

Matej Borovský – terénní sociální 
pracovník na Žižkově, aktuálně studuje 
obor psychologie a speciální pedagogika 
na UK. 

Změny v týmu:
V žižkovském streetworku se kompletně 
vyměnil tým – Zuzanu Novýsedlákovou, 
Hanu Křížovou a Sylvii Řihákovou nahradili 
Matej Borovský a Romana Dolečková.

kolem učilišť na ulici Spojovací (mnoho 
studentů zdejší střední odborné školy tu 
tráví čas po výuce a často velmi rizikově). 

V programu jsme testovali také „noční 
terén”, tedy práci s cílovou skupinou v noci 
a zejména monitoring lokality. Pracovníci 
tak lépe rozumí některých problematikám 
Žižkova a trendům mezi mládeží.  

Nový školní rok jsme s našimi klienty 
přivítali bubenickým workshopem 
a grilováním v parku Židovské pece.

kde působíme:
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Mezi nejčastěji řešená témata patřily: 
rizikové trávení volného času, vlastní 
identita, lehké i tvrdé drogy, fanouškovství, 
brigády a práce.

Zorganizovali jsme úspěšnou preventivní 
akci VrSHOWice Party před kostelem Sv. 
Václava na náměstí Svatopluka Čecha. 
Naši klienti se tu v rámci workshopu mohli 
přiučit novým trikům na longboardu, 
zapojit se do freestyle bitvy v rapu nebo 
se nechat zkrášlit přítomnou kadeřnicí 
a vizážistkou. Na akci vystoupil Oliver 
Lowe a další umělci včetně těch z řad 
našich klientů.

Pořádali jsme akci Graffiti jam, na které 
klienti atraktivní formou poznávali 
toto umění, učili se rozeznávat legální 
a nelegální formy, jak zacházet se spreji 
a barvami.

Vršovický tým pokračoval v Nízkoprahové 
lize férového fotbalu. Zdá se to 
neuvěřitelné, ale někteří naši sportovci 
prakticky poprvé vyrazili za hranice Prahy 
10.

Ve spřátelené vršovické kavárně Moabit 
jsme pro naše klienty zorganizovali sérii 
promítání preventivních filmů v rámci 
projektu filmového klubu.

Na zakázku MČ Praha 10 jsme pořádali 
výjezdový resocializační pobyt pro děti 
v péči OSPOD. Na pobytu se účastníci 
dostávali do nových situací a prostředí.

Streetwork Beztíže 
– Vršovice

OTEVŘENO:  

pondělí, úterý, středa, 

čtvrtek 14–19h

CÍLOVÁ SKUPINA: 

6–26 let
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STATISTIKY:
204 dní přímo v terénu 
135 klientů 
1818 návštěv od klientů 
2928 poskytnutých služeb 
13 navázaných prvokontaktů

TÝM:
Jonáš Němec – vystudoval Evangelickou 
Akademii a pokračuje na UK ETF v oboru 
pastorační a sociální práce. Věnuje se 
vedení táborů a lektorování kurzů pro 
skautské oddíly a seznamovacím kurzům 
pro školy. 

Mgr. Kristýna Malíková – vystudovala 
Univerzitu Karlovu v Praze obor Sociální 
a charitativní práce na Husitské teologické 
fakultě.

Změny v týmu:
Dlouholeté pracovníky Vojtěcha Kračmara 
a Barboru Kodešovou nahradili Kristýna 
Malíková a Jonáš Němec.

kde působíme:
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S klienty jsme nejčastěji probírali témata 
trávení volného času, vztahy, nešťastné 
lásky, problémy v partě, užívání marihuany 
a problémy spojené se školou.

Ve spolupráci s dalšími terénními programy 
Beztíže jsme s mladšími klienty vyrazili 
na celý den do pražské ZOO. Mnohé z dětí 
byly v ZOO poprvé, některé dokonce 
poprvé tak daleko od domova.

Vyrazili jsme na společnou akci všech tří 
lokalit do Jump parku na Jarově. Parkour je 
totiž mezi našimi klienty velmi populární 
a v Jump parku se ve svém skokanském 
počínání mohou zdokonalovat 
v bezpečném prostředí. 

Streetwork 
Beztíže – Praha 2

OTEVŘENO:  
pondělí, čtvrtek  
14–19h
CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

STATISTIKY:
93 dní přímo v terénu 
170 klientů 
1453 návštěv od klientů 
2891 poskytnutých služeb 
59 navázaných prvokontaktů
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TÝM:
Mgr. Barbora Šiklová – garantka služby 
vystudovala sociální a pastorační 
práci a magisterské studium sociální 
práce a politiky. Je frekventantkou 
psychoterapeutického sebezkušenostního 
výcviku SUR.

Bc. Hana Janatová – bakalářské 
studium oboru sociální práce dokončila 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Nyní pokračuje ve studiu navazujícího 
magisterského programu. 

Změny v týmu:
Z týmu odešla Iveta Kopecká a Zuzana 
Novýsedláková, jejíž pozici garanta 
streetworku převzala Barbora Šiklová. 
Novou pracovnicí se stala i Hana Janatová.

kde působíme:
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Pro klienty také od roku 2009 pořádáme 
cenově dostupné preventivní pobyty 
za hranicemi Prahy. Při realizaci tzv. 
„výjezdovek” vycházíme z metod zážitkové 
pedagogiky a z konceptu The Hero´s 
Journey (Cesta hrdiny), který do ČR přinesl 
americký psycholog a náš podporovatel 
Bret Stephenson. 

V roce 2016 jsme ve spolupráci s NPK 
Husita, MČ Praha 3 a MHMP uspořádali tři 
preventivní vícedenní pobyty. Dále jsme 
uspořádali resocializační pobyt pro děti 
v péči Orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
MČ Praha 10.

Na třech výjezdových akcích (Šumava 
23.-25. 9.2016, Šumava 2.-4.12.2016 
a Malá Skála, Český ráj 9.-11.12.2016) si 
naši klienti vyzkoušeli např. artefiletické 
techniky, sportovní aktivity, skupinové 
a dramatické hry, kooperativní aktivity, 
malování, skládání origami s přáními, 
projektivní techniku s tuší a barvami, 
skupinové reflexe, společné vaření i péči 
o chatu. V Českém ráji se pak připravovali 
na své taneční vystoupení.

 Od prvních výjezdových pobytů naši 
klienti ušli obrovský kus cesty. Nevěděli, 
co je tábor, někteří byli poprvé v lese, spali 
poprvé mimo domov, báli se zvířat. Mnozí 
z nich už teď spali pod širákem, rozdělávali 
oheň křesadlem, sjížděli řeku na kanoích 
a radovali se i ze studené vody na mytí. 
Jejich posuny a úspěchy předáváme dle 
uvedeného konceptu i dále do komunity 
formou promítání a vyprávění. 

Kromě vícedenních akcí jsme realizovali 
i několik jednodenních akcí jako například 
městskou bojovku.

Výjezdové akce

PRACOVNÍCI:
Mgr. David Odstrčil – vystudoval supervizi 
zdravotnických a sociálních organizací 
a sociální práci, absolvoval hlubinně 
dynamický výcvik a výcvik v arteterapii 
a artefiletice. Kromě práce v Beztíži, kde 
působí mimo jiné i jako metodik, pracuje 
také ve své soukromé praxi a v organizaci 
poskytující socioterapeutickou podporu 
rodinám v obtížné životní situaci.

Do výjezdového týmu se zapojilo i několik 
dalších pracovníků Beztíže. 
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Black Brothers
Black Brothers byli tak trochu svéhlaví 
a zbrklí kluci bez velkých zkušeností, 
ovšem s jednou velkou touhou – dělat 
hudbu. Na rapovému workshopu 
v Beztíži se učili psát texty, skládat 
hudbu, vystupovat před publikem, ale 
i pracovat sami na sobě. Díky tomu 
začali vnímat své rezervy a nedostatky. 
Zjistili, že člověk nemůže mít vše hned, 
že za vším stojí nějaké úsilí. Jejich 
posun byl znatelný – získali svůj pohled 
na věc, rozšířili si obzory v aktuálním 
dění i dalších oblastech, naučili se lépe 
pracovat s jazykem i textem, ponořili 
se více do hloubky rapu. Dnes už se 
stali v produkci hudby v podstatě 
samostatnými. 

Příběhy 
klientů

Parta z nejmenované 
ulice
Setkání před domem, kde bydlí několik 
z našich klientů, může být víc než jen 
„zevlení” venku. To už ví početná parta 
z Nuslí, která se s našimi pracovníky 
u domu pravidelně setkává. Mladé lidi 
z naší cílové skupiny často nenapadne, 
co by mohli dělat. Nikdo je to nenaučil, 
a proto se nudí. Pracujeme na jejich 
aktivizaci, řešíme s nimi běžné i těžké věci 
nebo taky vezmeme míč a zahrajeme si 
nějakou hru. Kromě toho zkoušíme i nové 
věci, které nikdy nezkusili nebo je ani 
neznali – třeba pétanque, návštěvu ZOO či 
Jump parku. 
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Vítek, 15 let
Vítek je dlouholetým klientem Klubu 
Beztíže. Je velice aktivní, zvídavý, chytrý, 
ale má problémy v komunikaci a chování. 
Právě díky tomu vystřídal několik 
základních škol. Nikde moc dlouho 
nevydržel. Nakonec se podařilo vyhledat 
školu, ve které aktuálně dokončuje 
základní školní docházku a bez větších 
problémů, které ho dříve provázely. 
S pracovníky klubu společně pracovali 
velice intenzivně na nastavování hranic 
vůči ostatním lidem. Nejprve tréninkem 
v klubu, postupně i v jeho okolí. To 
bylo pro Vítka velké téma a postupně 
zaznamenal velké pokroky. Pracovali jsme 
s ním také na tématu nudy, nabízeli jsme 
mu různorodé možnosti trávení volného 
času a hledání seberealizace. Jeho velkým 
koníčkem se stalo zahradničení, kutilství 
a spolupráce s místní komunitou. Vítek 
našel svoje místo a patří k výrazným 
postavám ve svém okolí. Objevil také 
směr, kterým půjde dál. Těší se na to, že 
z něj bude zahradník, v září nastupuje 
na zahradnické učiliště.

Pavel, 14 let
Pavel je ohrožený vztahovými problémy 
v jeho rodině a v současné době pobývá 
ve výchovném ústavu. Po celý život neměl 
šanci dostat se mimo prostředí Prahy 
a nebylo vůbec jednoduché domluvit 
Pavlovu přítomnost na víkendovém 
pobytu na Šumavě. Nakonec se nám to 
ale podařilo. Pavel byl z pobytu nadšený, 
aktivně se zapojoval do programu a rád 
pomáhal ostatním. Byl týmový hráč 
a dle svých slov by na pobytu zůstal 
nejraději celý další rok. Pro něho, jako 
i pro mnoho dalších, je Beztíže jedinou 
příležitostí, jak vystoupit alespoň na chvíli 
ze svého obtížného života a získat náhled 
na možnosti změny. 

Mirek, 16 let
Mirek do klubu poprvé dorazil po letních prázdninách 
společně se svým kamarádem, od kterého se dozvěděl 
o rapových workshopech. Byl hodně motivovaný a plný 
odhodlání, že bude rapovat. Po prvních workshopech se 
rozhodl chodit pravidelně. Podepsali jsme smlouvu* mezi 
ním a Klubem Beztíže. I díky tomuto zarámování na sobě 
začal poctivě pracovat a baví ho to. Na workshopech 
se sblížil s pracovníky a pracovnicemi klubu, spolu 
se zabývali nejen každodenními starostmi mladého 
člověka, ale také složitějšími situacemi, které jeho život 
doprovázely. Mirek řešil velké změny v jeho rodině, a také 
se vyrovnával s těžkou rodinnou tragédií. V klubu našel 
stabilní útočiště a prostor, kde může probrat své nelehké 
životní zkušenosti. Zároveň se začal posouvat blíž 
ke svému snu. Do dalšího roku vstupuje s konkrétnější 
představou, co to znamená být rapper a má připravených 
několik textů.

* Jedná se především o smlouvu výchovného charakteru, 
jejímž prostřednictvím se klienti a klientky učí přebírat vlastní 
zodpovědnost.
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Místní komunita je pro nás důležitá
Hledáme cesty k co nejlepšímu soužití s obyvateli lokalit, kde pracujeme. Zúčastnili jsme 
se sousedské akce Zažít město jinak, Veletrojky – veletrhu sociálních služeb v Praze 
3, veletrhu sociálních služeb Prahy 10 a také Žižkovského masopustu. Pro veřejnost 
pravidelně pořádáme i klubový den otevřených dveří. Komunitní charakter mají i námi 
pořádané velké zábavně-motivační akce, které jsou přístupné veřejnosti. Jsme také 
zapojeni do místního akčního plánu vzdělávání v Praze 3. 

Spolupracujeme s odbornými organizacemi
Naši pracovníci jsou součástí odborných spolků a pracovních skupin (Česká asociace 
streetwork, Fórum terénní práce, Župan, Otevřená skupina NNO pracujících s ohroženými 
dětmi a mládeží), spolupracujeme s mnoha institucemi a odbornými organizacemi 
(OSPOD, preventivní oddělení PČR, Městská policie, pedagogicko-psychologické poradny, 
Drop-In, APLA, Husitské centrum, Letní dům atd.), svoláváme Setkání poskytovatelů 
služeb pro děti a mládež Prahy 3, jsme členy komunitního plánování v Praze 3 a 10, 
účastníme se setkávání organizací pracujících s mládeží v Praze 2 atd. Spolupracujeme 
s oblastním metodikem primární prevence pro Prahu 3 a 9, s preventivními a sociálními 
pracovníky. Účastnili jsme se komunitního plánování sociálních služeb Prahy 3. 

Intervize, supervize, porady
Každý týden probíhají pravidelné porady každého z týmů v Beztíži (dle jednotlivých 
služeb a lokalit), společné porady za účasti všech pracovníků Beztíže, kde se vzájemně 
inspirujeme, sdílíme novinky z oboru i z terénu a v rámci týmů jednotlivých služeb také 
probíhají intervize (setkávání nad příběhy jednotlivých klientů a hledání nejvhodnějších 
řešení). Měsíčně s každý týmem docházíme na supervize (setkávání pod vedením 
supervizorů – psychologů Zbyška Mohaupta, Evy Vernerové a Víta Čelikovského). Jednou 
za 6 týdnů se schází vedení Beztíže na supervizi s Helenou Kožíškovou a Michaelem 
Chytrým.

Stejně jako v předchozích letech zrealizoval tým Beztíže v roce 2016 velké strategické 
plánování, kde jsme analyzovali, evaluovali a plánovali naši práci. 

Další činnost: 
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Vzděláváme náš tým
Naši pracovníci se vzdělávají v programech 
a projektech určených pro sociální 
pracovníky, sociální a speciální pedagogy 
i dalších oborech souvisejících s naší 
prací. Rovněž se účastníme stáží v dalších 
zařízeních a organizacích, abychom 
neusínali na vavřínech a hledali nové 
přístupy a možnosti v práci s mládeží.

Americký psycholog specializující 
se na práci s rizikovou mládeží Bret 
Stephenson pro nás připravil inspirativní 
seminář o konceptu Cesta hrdiny (z něhož 
vycházíme při našich výjezdových akcích) 
a přechodových rituálech. 

Pro naše pracovníky jsme uspořádali 
seminář o ústavní výchově. Poté, co 
nás Karel Hrubý, odborník na toto 
téma, seznámil s historií i novinkami 
v této problematice, jsme diskutovali 
o současných výzvách a kontextech oboru 
práce s ohroženou mládeží.

Náš tým absolvoval například workshop 
finanční gramotnosti s ekonomem 

Tomášem Pavlíčkem, abychom klientům 
dokázali poradit v tématech spojených 
s financemi, dluhy apod.

Jako zástupce České asociace streetwork 
vyrazil náš vedoucí Tomáš Klumpar 
na seminář zemí Višegrádu a východních 
států. Hlavním tématem, jež chceme sami 
dále rozvíjet, byla sociální inkluze. 

Absolvované kurzy 
a semináře
l Základy práce s klientem pod vlivem 

alkoholu nebo OPL
l Zaznamenání individuálního plánování 
l Psychohygiena jako prevence vyhoření 
l Umění rozhovoru
l Krizová intervence
l Motivační rozhovory
l Jak vést malý tým
l Role manažera v každodenní práci
l Zážitková pedagogika
l Artefiletický výcvik
l Sebezkušenostní terapeutický výcvik

Absolvované stáže
l TP a NZDM (Jahoda)
l NZDM HoPo (Neposeda)
l NZDM Jižní Pól (Proxima Sociale)
l NZDM Zimák (organizace města Most)
l TP Vrtule (Salesiánské středisko 

mládeže Praha)
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workshopy: 
l 5 workshopů na téma hledání práce 

či brigády, pohovorů a pracovních 
dovedností

l fotografický workshop s Janem 
Losenickým

l kurzy keramiky, vaření a nejrůznějších 
manuálních prací

l pohybový workshop s Cirqueon
l rapové workshopy
l sestavování robotů s Americkou 

ambasádou 
l série workshopů o výběru střední školy 

a přípravách na přijímačky
l třídílný bubenický workshop

přednášky a diskuze:
l diskuze s pracovnicí drogového terénu
l islám, islamizace, migrace
l jak tu můžeme být pro druhé
l kulturní odlišnosti ve světě a ČR
l láska, vztahy a přátelství
l mystéria a záhady kolem nás
l naše vize do budoucna
l online gramotnost a kyberšikana (3 

semináře)
l rizika užívání marihuany, alkoholu 

a nikotinu
l šikana
l terorismus 
l volný čas

Seznam všech 
workshopů a aktivit

zábavně-motivační akce: 
l Beztíže zatápí
l Narozeninová party
l Stav Beztíže
l Vánoční party
l VrSHOWice party 

výjezdové akce:
l 3 preventivní vícedenní pobyty 

(Šumava, Český ráj)
l celodenní městská bojovka pořádaná 

s klubem Npk Husita (naši klienti se 
učili základním dovednostem jako je 
orientace ve městě, v systému MHD 
apod.)

l Resocializační pobyt pro děti v péči 
OSPOD (na zakázku MČ Prahy 10)

ostatní:
l celoroční cvičení s fitness trenérem 
l grilování na Židovských pecích
l konkurz do sboru Čhavorenge s Idou 

Kelarovou
l Mikuláš v Meetfactory
l návštěva Jump parku 
l návštěva ZOO
l návštěva divadelního představení 

Aiground v La Putyce
l návštěva protidrogového vlaku 

Revolution Train
l návštěva pracovního tábora Terezín
l návštěva koncertu Čhavorenge 

v Rudolfinu
l Nízkoprahová liga férového fotbalu 

– 5 fotbalových zápasů po celé Praze 
a jeden zápas v rámci Fotbal pro rozvoj

l účast na Zažít město jinak



Rozpočet Beztíže 2016
Příjmy:
zdroj služba částka
MPSV Klub Beztíže 763 000 Kč
MPSV  Streetwork Beztíže 741 000 Kč
MČ Praha 2  Klub Beztíže 2  1 000 000 Kč
MČ Praha 2  Streetwork Beztíže  400 000 Kč
MHMP Prevence kriminality  Klub Beztíže  120 000 Kč
MHMP Prevence kriminality  Klub Beztíže 2  130 000 Kč
MHMP Prevence kriminality  Streetwork Beztíže  100 000 Kč
MČ Praha 10  Resocializační pobyt  110 000 Kč
MČ Praha 10  Streetwork Beztíže  633 750 Kč
MHMP a MČ Praha 3  výjezdové akce  129 480 Kč
NF Avast   250 000 Kč
NF Albert   65 385 Kč
DDM Ulita – příspěvek  
domovské organizace   200 000 Kč
celkem   4 642 615 Kč

Výdaje:
mzdové náklady  2 237 611 Kč
ostatní osobní náklady            1 327 143 Kč
preventivní výjezdové akce          257 043 Kč
zábavně-motivační akce               56 116 Kč
volnočasové akce, workshopy      85 789 Kč
vzdělávání, supervize                 123 010 Kč
materiál (vybavení, kanc. potřeby, spotřební materiál) 187 425 Kč
provoz (elektřina, teplo, spoje, úklid, údržba) 172 554 Kč
služby (ekonomické, spoje, stravenky, propagace) 195 924 Kč
celkem  4 642 615 Kč
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Statistiky našich služeb
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provozních dní 196 141 126 204 93

individuálních 

klientů
197 107 182 135 170

návštěv 
od klientů 

1695 1659 2052 1818 1453

poskytnutých 

služeb 
3108 4194 3326 2928 2891

prvokontakty 47 74 3 13 59
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Propagace 
Beztíže
Naši činnost propagujeme na našich 
webových stránkách www.beztize.ulita.
cz, facebookových stránkách a profilech 
jednotlivých služeb. V terénu i klubech 
rozdáváme informační letáčky a plakáty 
k jednotlivým akcím. Rozesíláme tiskové 
zprávy lokálním i celostátním deníkům. 
Zveřejňujeme články na stránkách České 
asociace streetwork (www.streetwork.cz) 
a dalších oborových portálech. 

Pravidelně publikujeme v Radničních 
novinách Prahy 2 a 3 i na jejich webových 
stránkách. Svou práci jsme představili také 
na rozhlas.cz (rozhovor s T. Klumparem), 
regiony24.cz a TV Metropol.

Z akcí natáčíme vlastní videa (youtube.
com/user/Beztize) a pořizujeme fotografie 
(http://beztize.ulita.cz/fotky).

Mediální výstupy Beztíže najdete na: 
beztize.ulita.cz/o-nas/rekli-o-nas

Skrze pedagogy a přímou návštěvou 
také informujeme o své činnosti 
na školách v částech Prahy, kde působíme. 
Zveme také školní kolektivy do našich 
klubů, kde pro ně připravujeme preventivní 
programy.

Historie 
Beztíže
Vše začalo před 16 lety v Domě dětí 
a mládeže Praha 3 – Ulita. V roce 2001 
jsme zde otevřeli Klub Beztíže – tenkrát 
ještě jako tzv. otevřený klub, ve kterém 
se postupně profilovala cílová skupina, 
metody naší práce, rozvíjeli jsme programy 
a to především pro rizikovou mládež. 

Z Beztíže se postupně stalo 
samostatné oddělení Ulity a její záběr 
se rozšiřoval – jak programově, tak 
metodicky i prostorově. Roku 2009 jsme 
začali systematicky vyrážet přímo 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 služba 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 otevřít na podzim roku 2015 
druhý nízkoprahový Klub Beztíže2. 

Od roku 2009 realizujeme zábavně-
motivační akce, postupem času se přidaly 
rapové a další rozvojové workshopy či 
programy pro školy. V témže roce jsme 
také 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. 
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Plány  
na rok 2017
V roce 2017 budeme pokračovat v realizaci 
výjezdových aktivit dle konceptu Cesty 
hrdiny (resocializační pobyty, víkendové 
a jednodenní akce).

Zaměříme se na rozvoj sítě návazných 
služeb, budeme pokračovat ve vytváření 
vztahů mezi organizacemi v našem oboru 
i těmi návaznými. Budeme se podílet 
na rozvoji oboru práce s ohroženou 
mládeží.

Dále rozšíříme spolupráci se školami 
v městských částech, kde působíme.

Budeme více informovat o našich službách 
a programech v místní komunitě (např. 
formou účasti na sousedských slavnostech 
Zažít město jinak a setkáváním se se 
sousedy).

Budeme pokračovat v hledání cest, jak 
propojovat ohroženou a běžnou mládež. 

Prostřednictvím evaluace, diskuze, 
sbíráním inspirace a dalšího vzdělávání 
budeme hledat nové způsoby naší práce 
a zvyšovat tak naši efektivitu i výsledky 
cílové skupiny.

Nadále budeme 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.
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Děkujeme 
Ing. Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3
David Gregor, zástupce starostky MČ Praha 3
Mgr. Jaroslava Suková, radní MČ Praha 3
Mgr. Vladimír Beran, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 3
Bc. Ivana Parobková, vedoucí oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Mgr. Klára Prokopová, oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Bc. Kateřina Tůmová, 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
Mgr. Jaromír Pleha, oddělení sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3
Mgr. Jana Vargová, vedoucí školského odboru ÚMČ Praha 3
Mgr. Alena Gotmanovová, vedoucí oddělení dotací a neziskového sektoru ÚMČ Praha 3
Mgr. Jana Šimánková, referentka oddělení dotací a neziskového sektoru ÚMČ Praha 3
Ing. Ivana Trojanová, oddělení rozpočtu ÚMČ Praha 3 a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 3
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 3

Ing. Vladimír Novák, starosta MČ Praha 10
Bc. Pavel Petřík, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 10
Mgr. Blanka Boháčková, vedoucí oddělení sociální prevence ÚMČ Praha 10
Bc. Linda Zákorová, vedoucí oddělení sociální práce ÚMČ Praha 10
Bc. Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé ÚMČ Praha 10
Mgr. Helena Průchová, vedoucí referátu kurátorů pro mládež ÚMČ Praha 10
kurátoři pro mládež oddělení sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou ÚMČ Praha 10
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 10

Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky MČ Praha 2
JUDr., MPA Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář 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
Eva Šimáková, ekonomka humanitního odboru
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 2

Mgr. Ing. Irena Ropková, radní MHMP
Jan Wolf, radní MHMP
Daniel Hodek, radní MHMP
Petr Dolínek, náměstek primátorky MHMP
Mgr. Soňa Fáberová, ředitelka odboru sportu a volného času MHMP
Mgr. Luboš Čuta, vedoucí oddělení volného času 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
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por. Bc. Ondřej Penc, koordinátor prevence KŘ hl. m. Prahy PČR
nprap. Eva Řádková, preventistka KŘ hl. m.Prahy PČR
por. Bc. Jan Holub, preventista KŘ hl. m. Prahy PČR
npor. Bc. Olga Galašová, vedoucí MO Vršovice PČR 
Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP Praha 3
npor. Mgr. Jan Krátký, vedoucí MO Jarov PČR 
npor. Mgr. Jan Zitta, vedoucí MO Jarov PČR 
Mgr. Miroslava Pytlíková, OŘ MP Praha 3
Bc. Michal Ridl, ředitel OŘ MP Praha 10
a dalším pracovníkům PČR a MP

Mgr. Lucie Hašková, ředitelka Husitského centra, o. p. s.
Mgr. Táňa Jírová, NPK Husita
Bc. Hana Zemanová, NPK Husita
Zdeněk Břeň, NPK Husita
Mgr. Jakub Čihák, ředitel R-mosty, z. s.
Bc. Tomáš Rezek, vedoucí NZDM R-mosty
Daniel Tichý, vedoucí CDM Teen Challenge
Mgr. Pavel Klíma, Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3 a 9
Mgr. Petra Horynová, Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3 a 9

Bret Stephenson / Helena Kožíšková / Michael Chytrý / Vít Čelikovský  / Zbyněk Mohaupt
Vlastimil Hruška / DJ Bica Inside Kru / MC Riko / Metoděj a Dozer / Henry D /  
Jan Losenický / Karel Hrubý / Kristýna Maková  / Lukáš Wimmer  / Oliver Lowe / P.A.T 
/ Refew / Rozálie Kohoutová / Tomáš Pavlíček / UGC / Česká asociace streetwork / 
Člověk v tísni / Drop In / Imperativ / Jahoda / Lata / Letní dům / NZDM Zimák / Paleček 
/ pracovní skupina Župan / Proxima Sociale / R-mosty / Salesiánské středisko mládeže / 
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha / Cirqueon / Edita Janečková a Nová 
Trojka / INEX-SDA / Martinus / MIRET, Čhavorenge a Ida Kelarová / Moabit / Radlická 
kulturní sportovna / Roman Rozbroj a My.Aktivity / Římskokatolická farnost u kostelů sv. 
Mikuláše a sv. Václava Praha – Vršovice / YMCA

Velký dík patří našim kolegům z Ulity!

Partneři
Za finanční pomoc, bez které by Beztíže nemohla fungovat, děkujeme našim partnerům:

Za dlouholetou finanční podporu děkujeme také Ing. Vítězslavu Hruškovi.
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Kontakty
Beztíže, Dům 
dětí a mládeže 
Praha 3 – Ulita

Na Balkáně 2866/17a
130 00  Praha 3 – Žižkov

www.beztize.ulita.cz 

Bankovní spojení: 
2000183838/2010 
(Fio banka)

Vedoucí Beztíže
Tomáš Klumpar:  
773 760 726, klumpar@ulita.cz 
 
Klub Beztíže – Žižkov: 773 760 723,  
recepce Ulita: 271 774 725
Dagmar Stahlová, garantka Klubu Beztíže, 
zástupkyně vedoucího:  
773 760 723, stahlova@ulita.cz 

Klub Beztíže2 – Praha 2: 773 760 722 
Barbora Šiklová, garantka Klubu Beztíže2: 
775 415 018, siklova@ulita.cz 

Streetwork Beztíže – Žižkov: 775 415 019 
Romana Dolečková, garantka Streetwork 
Beztíže – Žižkov:  
775 415 019, doleckova@ulita.cz

Streetwork Beztíže – Vršovice: 
774 728 638 
Jonáš Němec, garant Streetwork Beztíže – 
Vršovice: 774 728 638, nemecj@ulita.cz

Streetwork Beztíže – Praha 2: 
775 415 018 
Barbora Šiklová, garantka Streetwork 
Beztíže – Praha 2:  
775 415 018, siklova@ulita.cz 

Dobrovolníci, stážisti, programy pro školy 
a zábavně-motivační akce
Klára Grombířová:  
731 285 256, grombirova@ulita.cz 
 
Volnočasové aktivity, provoz Beztíže 
Jiří Škvor, garant:  
773 760 724, skvor@ulita.cz  

PR, grafika, fundraising  
Jakub Holzer:  
728 891 602, holzer@ulita.cz

Pokud chcete naši činnost jakýmkoliv 
způsobem podpořit, kontaktujte nás 
prosím na klumpar@ulita.cz


