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Úvodní slovo
Ulita je jednou z mála organizací, 
která má vedle pedagogické 
činnosti také registrovanou sociální 
službu. Právě tu představuje v Ulitě 
Beztíže a dodává jí tak komplexnost 
programů v oblasti práce s dětmi 
a mládeží. V tomto roce začala 
komplexnost a návaznost služeb 
podporovat i místa nejvyšší, tedy 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Několikrát tak 
v uplynulém roce zazněl příklad 
dobré praxe, kdy pod jednou 
střechou propojujeme cílové 
skupiny z obou oblastí.
 
Beztíže zanedlouho oslaví svou 
plnoletost, tedy 18. narozeniny. 
Z jednoho otevřeného klubu se 
postupně rozrostla na samostatné 
oddělení – dva nízkoprahové 
kluby (Praha 3 a Praha 2) a terénní 
program ve třech městských 
obvodech (Praha 2, Praha 3 a Praha 
10). A z jednoho pracovníka na 
odborný tým s vlastní strukturou. 
Svědčí to o naprosto profesionální 
práci v sociální sféře a všem 
pracovníkům, kteří se na této 
činnosti podílejí, patří velký dík.

Beztíže vstupuje do 18. roku práce 
s rizikovou mládeží. Díky tomu 
máme celou škálu různorodých 
zkušeností, stále se ale učíme 
a přistupujeme k naší práci s velkým 
respektem. Učíme se slyšet, co 
mladí chtějí, co se v jejich světě 
děje, s čím se potýkají a co skutečně 
potřebují. Učíme se dobře na 
jejich potřeby reagovat, přiměřeně 
je podporovat a motivovat, 
srozumitelně vysvětlovat nároky 
života. Vzájemně se také učíme 
hledat možné cesty ke změně, nebát 
se chyb a brát si z nich ponaučení. 

Mladí lidé se potřebují ve světě 
vyznat, pochopit jeho komplexnost 
a provázanost na komunitu kolem 
sebe. Velice si vážím toho, že naše 
společnost na toto nerezignovala 
a podporuje projekty jako je 
Beztíže. Kdybychom se vzdali naší 
povinnosti provázet mladé na cestě 
k dospělosti, je připravena převzít 
naši roli ulice či internet, se všemi 
riziky, která k tomu patří. 

Vážíme si Vaší podpory, děkujeme, 
že otevíráte tuto výroční zprávu 
a zajímáte se o naši společnou práci!

Mgr. KATEŘINA JAROŠOVÁ 
je ředitelkou Domu dětí a mládeže 
Praha 3 – Ulita. Vystudovala 
Pedagogickou fakultu UK. Zkušenosti 
má nejen z volnočasového vzdělávání, 
ale také jako učitelka na základní škole 
nebo lektor a mentor dalšího vzdělávání 
pedagogů.

Mgr. TOMÁŠ KLUMPAR 
je vedoucím Beztíže. Vystudoval FHS UK, 
absolvoval výcvik v kontaktní práci ČAS. 
Věnuje se také mládeži v ústavní výchově, 
má zkušenosti s programy primární 
prevence, absolvoval stáže v několika 
evropských státech a díky Fulbrightovu 
stipendiu pracoval v USA s rizikovou 
mládeží.



Naše poslání
“Podporujeme mladé lidi v období 
dospívání, při hledání vlastní 
identity a v jejich aktivním zapojení 
do společnosti.”
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Kdo jsme Osobnosti o Beztíži
Jsme Beztíže, specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. 
Provozujeme dva nízkoprahové kluby a tři terénní programy pro mladé lidi, 
kteří jsou denně ohroženi rizikovými jevy. Před jejich problémy si nezakrýváme 
oči – naopak, pokoušíme se jim nabízet cestu k řešení. Věříme, že čím méně 
problémů mají jednotlivci, tím méně jich má celá společnost. Kromě sociálních 
služeb poskytujeme další preventivní programy, které mladé lidi informují, rozvíjejí 
a pomáhají jim hledat zdravou identitu. 

V roce 2015 jsme založili neziskovou organizaci Beztíže, z.ú. (beztize.wordpress.
com), která rozšiřuje záběr aktivit Beztíže coby oddělení DDM Ulita. V roce 2017 
jsme společně realizovali na Žižkově celou řadu volnočasových a preventivních 
aktivit. Mohli jsme také začít ve spolupráci s dalšími organizacemi s realizací 
Komunitního centra Žižkov (facebook.com/Beztizecommunityspace), jehož služby 
využívají naši klienti i běžná mládež.

NAŠÍM CÍLEM JE…

zlepšit sociální dovednosti klientů, 
pomoci jim překonat obtížné životní 
situace, naučit je lépe zvládat jejich 
každodenní život a lépe se orientovat 
ve svém sociálním okolí. Snažíme se tak 
redukovat sociální handicapy uživatelů 
služeb a snižovat rizika vyplývající 
z jejich životního stylu. Klienty také 
vedeme k aktivnímu přístupu k životu, 
k samostatnému a zodpovědnému 
jednání a podporujeme je v jejich 
osobních cílech.
Dalším cílem je udržet stabilní služby, 
které se nebojí nových aktivit a reflektují 
aktuální potřeby klientů i místní 
komunity na základě 17leté činnosti, 
znalosti specifického prostředí Prahy 
2, Prahy 3 a Prahy 10, vzájemného 
respektu a důvěry klientů v programy 
Beztíže. Rizikovou mládež podporujeme 
k zapojení se do společnosti a tím 
i nepřímo rozvíjíme místní komunitu.

PRINCIPY NAŠICH SLUŽEB

S cílovou skupinou pracujeme 
realisticky, vytváříme zázemí pro jejich 
bezpečnou zábavu, odpočinek i osobní 
rozvoj. Naše preventivní práce je 
založena zejména na důvěře klienta 
k odborným kontaktním pracovníkům 
a dlouhodobé kontinuální činnosti ve 
prospěch rizikové mládeže.
Služby nabízíme a poskytujeme 
dle principů nízkoprahovosti, tzn. 
tak, aby byla umožněna maximální 
dostupnost ve snaze odstranit časové, 
prostorové, psychologické, sociální 
a finanční bariéry, které by bránily ve 
využívání programů. Na druhou stranu 
ponecháváme “nízký práh” v podobě 
základních pravidel. S každým klientem 
uzavíráme dohodu o poskytování 
služby, ve které klientovi srozumitelně 
uvedeme, co všechno daný program 
zahrnuje.

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY:

Klub Beztíže na Žižkove
Klub Beztíže2 v Nuslích

TERÉNNÍ SLUŽBY:

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

“Vystoupil jsem na několika akcích 
Beztíže a pokaždé jsem zažil skvělou 
atmosféru. Bylo znát, že Beztíže oslovuje 
velké množství mladých lidí, za jejichž 
úsměvy lze číst mnoho různorodých 
životních příběhů, do kterých tyto akce 
vnáší nové příjemné zážitky. Jsem 
moc rád, že existují organizace jako je 
Beztíže, jsou stále potřeba, jen tak dál!”

Jan Bendig, zpěvák

“Co Beztíže dělá, je důležité pro nás 
všechny, protože možnost najít sebe 
sama by měl mít každý mladý člověk. 
Programy, které dětem a mladým 
lidem Beztíže nabízí, jsou někdy 
neobvyklé, bláznivé, spontánní, 
veselé, promyšlené, překvapivé, 
vybočující, šokující, zábavné, ale 
hlavně jsou potřebné. Pokud se 
podaří, aby alespoň někteří z nich 
překonali překážky a našli se, všichni 
tím získáme.
Pokud bychom se věnovali jen těm 
nejlepším, pokračovali bychom 
v rozevírání nůžek. Je proto pro mě 
zásadní, že organizace jako Beztíže 
zaměřily svoji pozornost právě na 
ohrožené, na děti a dospívající, které 
moc možností nedostávají.”

RNDr. Hana Ripková, Ph.D., 
ředitelka Komise J. W. Fulbrighta

“Vidím odhodlání vést a nasměrovat 
mladší generaci lepší cestou. Vidím 
zájem a snahu pomáhat tam, kde to 
jiný nedokážou. A hlavně! Za tím vším 
je ochota a laskavost, kterou tento 
klub dětem z ulice dává.”

Riko, lektor rapových workshopů
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“Když jsem byl na návštěvě v Klubu 
Beztíže, nadchl mě empatický, 
kreativní a trpělivý přístup k práci 
s dospívajícími, hlavně s těmi staršími. 
Atraktivitu, jakou klub pro teenagery 
představuje, jsem v USA zatím nezažil. 
Úspěch vidím v dobře zvolených 
aktivitách, pozitivním přístupu 
zaměstnanců, kteří si práci dokážou 
užít, a v nadšení Tomáše Klumpara, 
který Beztíži vede správným směrem. 
Těším se na další, doufejme brzkou, 
návštěvu!”

Bret Stephenson, psycholog

“Podle mě je zapotřebí pomáhat 
mládeži tím, že jí ukážeme, že je 
normální si plnit sny, a že za tím je 
vždy tvrdá práce a cílevědomost. Vždy 
se rád zúčastním podobných akcí.”

Refew, raper

“Proč si myslím, že je práce Beztíže, 
případně tento druh práce důležitý? 
Protože je to práce. Protože je to 
práce, která přináší výsledky, jako sad 
přináší ovoce. 
Protože mám respekt vůči lidem, kteří 
tuhle práci dělají. Je to práce, kterou 
člověk musí umět, nedá se okecat, jen 
poznat, když ji nedělá dobře. 
Protože lidi, kteří v Beztíži pracují, 
znám a vím, že tu práci dělají 
pořádně. Mají zkušenosti nejen ze 
Žižkova, ale i z Bronxu. 
Protože lidi, kteří v Beztíži pracují, 
neřeší, odkud kdo je, jestli je kluk, 
holka nebo někdo mezi, jestli je 
zelenej, modrej nebo fialovej. Ale to 
jestli je fér, drží pravidla a sliby. 
Proto.”

Ing. Vítězslav Hruška, 
podporovatel Beztíže

“Na to, kolik skvělých věcí dělají lidi 
z Beztíže, se o nich zatím ví málo. 
Možná proto, že je nedělají pro efekt, 
ale pro jiné lidi, co potřebují pomoci. 
Ale počkejte, stejně o nich ještě 
uslyšíte!”

Petr Kotek, PR konzultant,
fanoušek Beztíže
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Jejich příběhy

Cílovou skupinou služeb Beztíže jsou děti 
a mládež ve věku 6–26 let z Prahy 2, Prahy 3, 
Prahy 10 – Vršovic a okolí, kteří splňují alespoň 
jedno z následujících obecných kritérií:

jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně 
nežádoucími jevy (např. nestabilní rodinné 
zázemí, obtíže ve škole, kriminalita)
nachází se v obtížné životní situaci 
(např. závislost v rodině, odchod rodiče do 
výkonu trestu, hrozící ústavní výchova)
mohou být v konfliktu se sociálním okolím 
či společenskými normami
hledají alternativu ke svému současnému 
stylu trávení volného času a mají zájem se 
rozvíjet.

Jedná se tedy konkrétně o děti a mládež, 
která tráví volný čas mimo domov – v ulicích, 
parcích, na zastávkách MHD, žijí ve zvýšeně 
rizikových podmínkách, nemají motivaci nebo 
prostředky na zájmové kroužky a nuda je vede 
k nebezpečným způsobům zábavy, někdy i na 
hraně trestné činnosti. Mladí lidé, se kterými 
pracujeme, například řeší problémy v rodině, ve 
škole či partě, experimentování s návykovými 
látkami a další podobná témata.

SLOVNÍČEK KLIENTŮ

freestyle – rapová improvizace

jet do Holandska – zkouřit se 
marihuanou

kalo – heroin

parno – pervitin

konina – poskok, sluha

majk – mikrofon

plesknout si – injekčně 
aplikovat drogu

privát – párty u někoho doma

dělat love – vydělávat, získávat 
peníze různými způsoby

rakovina – univerzální nadávka

slož – peníze složené od více 
lidí za konkrétním účelem, 
například na lahev alkoholu

houslista – člověk, který se 
sebepoškozuje řezáním

buchna – injekční stříkačka 
používaná pro aplikaci drogy

Kdo jsou naši klienti?

LUKÁŠ, 16 LET

Lukášovi  je 16 let a známe se s ním 
druhým rokem. Od té doby se ve 
svém volném čase věnuje rapu, 
nicméně jeho zájem utlumovalo 
experimentování s návykovými 
látkami. Lukáš využíval v klubu 
aparaturu, aby mohl své rapové 
dovednosti zdokonalovat, od nás 
dostával v tomto ohledu podporu 
a motivaci se v rámci pravidelných 
rapových workshopů dál vyvíjet. Rap 
a chuť se zlepšovat nakonec zvítězila 
nad experimentováním. V současné 
době má Lukáš s kamarády rapové 
trio a díky manažerovi, který se jich 
ujal, nahrávají CD. Lukáš s námi 
konzultuje postupy manažera a sdílí 
s námi své úspěchy. Klub pro kluky 
představuje bezpečné místo, kde se 
nemusí bát vystupovat a mohou se 
tak připravit na koncerty „naostro“.

ONDRA, 18 LET

Ondra do klubu chodí již čtvrtým 
rokem. V současné době nejvíc řeší 
čerstvé otcovství. Když bylo Ondrovi 
12 let, zemřel mu otec, a proto neví, 
s kým by měl své starosti, obavy, 
úspěchy a nezdary sdílet. Společně 
probíráme, jak se mu daří naplňovat 
jeho otcovskou roli, jaká jsou 
očekávání jeho partnerky, okolí i jeho 
samotného. Různě střídá zaměstnání, 
avšak vždy dělá nekvalifikovanou 
práci, jelikož má pouze základní 
školu. Předáváme mu potřebné 
informace a poukazujeme na rizika 
spojená s nelegálním zaměstnáním. 
Pracujeme s ním na jeho sebedůvěře, 
trpělivosti a hospodaření s penězi, 
aby měl jak zajistit rodinu a bydlení 
s partnerkou, které si zatím nemohou 
dovolit. V návaznosti na to se 
objevuje i téma jejich častých hádek. 
Diskutujeme o hodnotách zdravého 
partnerského vztahu a jak se takové 
hodnoty budují. 
V klubu je místo i pro mladé rodiče, 
kteří se potřebují popasovat s novou 
rolí, zároveň si na chvíli odpočinout 
od běžných starostí a získat podporu, 
posílit sebedůvěru při řešení svých 
nemalých obtíží.
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MÍLA 23 LET

Míla oslavil 23. narozeniny a již šestým rokem je v kontaktu s našimi pracovníky. 
Ačkoliv službu využívá dlouhodobě, teprve v loňském roce se s ním podařilo 
navázat na tolik velkou důvěru, že s námi začal kontinuálně pracovat. Má za sebou 
pobyt ve výchovném ústavu i zkušenost s tvrdými drogami. Poslední měsíce 
trávil posedáváním venku s přáteli a mladším bratrem, zpestřeným občasnou 
konzumaci alkoholu. Téměř vždy jsme ho potkávali společně s přítelkyní, která 
studuje a pracuje na částečný úvazek. 
Mílu jsme konfrontovali s jeho laxním způsobem života a vedli jsme ho k úvahám 
o budoucnosti. Míla s námi vždy otevřeně diskutoval o tom, co pro něj zrovna 
bylo aktuální. Společně jsme pracovali na získání dokladů, které neměl. Poté 
jsme se zaměřili na registraci na úřadu práce a nalezení legálního zaměstnání. 
Míla s partnerkou chtěli začít společně bydlet. Podpořili jsme je i při cestě za 
tímto snem. S přítelkyní byli po konzultaci s námi schopni všechny kroky udělat 
samostatně. Díky tomu již společně bydlí a oba dva pracují.

TEREZA, 13 LET

Tereza je třináctiletá slečna, která 
bydlí na ubytovně s matkou, starší 
sestrou, mladšími bratry a otčímem. 
Je nucena přebírat odpovědnost 
za matku a starat se o své bratry 
ve věku šest a sedm let. Koupe je, 
uspává, doprovází do školy, tráví 
s nimi většinu svého času atd. Její 
rodina je v obtížné finanční i sociální 
situaci. Vrstevníci Terezu spíše izolují. 
Cílem naší práce, bylo pomoct jí 
nalézt čas pro seberealizaci a rozvoj. 
To se podařilo zejména díky akcím, 
které nabízíme v návaznosti na 
terénní program. Tereza například 
poprvé v životě navštívila divadelní 
představení a byla nadšená. S jejím 
souhlasem jsme začali pracovat 
i s její rodinou, které vysvětlujeme 
Tereziny potřeby – nutnost vlastního 
prostoru, trávení času i bez 
mladších sourozenců a neustálé 
zodpovědnosti za ně.

LINDA 19 LET

Linda je devatenáctiletá slečna, 
studuje na střední škole obor 
kuchař/číšník a tento rok ji čeká 
státní maturita. Oslovili jsme ji skrze 
terénní službu v partě dalších lidí. 
Linda nás sama aktivně kontaktovala 
s poptávkou po doučování angličtiny, 
domluvili jsme si první schůzku 
a začali se pravidelně vídat. Neznala 
jiné organizace, kde by mohla 
doučování využít, a také nemá 
finance na zaplacení kurzu pod 
vedením odborníků. Sama zmiňovala, 
že má s angličtinou problémy a státní 
maturitu by se svými znalostmi 
nezvládla. Doučování se věnujeme 
už několik měsíců a podařilo se 
domluvit externí lekce angličtiny 
s naší dobrovolnicí. Lindu čekal 
v srpnu reparát, a proto doučování 
probíhalo i přes prázdniny. Díky 
němu se Linda na reparát poctivě 
připravovala a úspěšně ho zvládla. 
Doučování stále pokračuje a dalším 
cílem je úspěšné zvládnutí maturitní 
zkoušky.
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Rok 2017 v našich 
jednotlivých službách:
INKLUZIVNÍ AKCE

Díky unikátnímu dlouholetému propojení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita 
a jeho oddělení Beztíže jsme se stali komplexní komunitní organizací, která 
sbližuje různé sociální skupiny. Tento rok jsme se soustředili na rozvoj inkluzivních 
akcí, při nichž se naše cílová skupina v bezpečném prostředí setkávala 
s ostatními mladými lidmi. 

Zorganizovali jsme několik akcí v lokalitách, kde působíme a za těmito účely 
jsme i mnohokrát využili hřiště DDM Ulita. Společně s kolegy pedagogy, kteří se 
v Ulitě věnují běžné mládeži a zájmové činnosti místních obyvatel, jsme uspořádali 
například únikovou hru, zorbing, grilování či sportovní odpoledne. Dařilo se nám 
vytvářet smíšené týmy, obrušovat hrany vzájemných předsudků a podporovat 
spolupráci i vzájemné poznávání se. Tento bezpečný prostor je často jediné místo, 
kde mají účastníci možnost toto zažít, namísto dosavadních urážek, strachů 
a bitek.

Reagujeme na dlouhodobé zkušenosti a trendy například v USA, a zejména 
nastavení jednotlivých politik EU (viz Strategie Evropa 2020). Propojování různých 
skupin mladých lidí napříč sociální strukturou je ve většině moderních států 
samozřejmostí a pomáhá efektivněji realizovat lokální i evropské strategie podpory 
mládeže.

VIP PŘIHLÁŠKY

V minulých letech se nám nedařilo 
naplňovat kapacitu pořádaných 
jednodenních akcí. Důvodem byla 
povinnost u nezletilých klientů přinést 
přihlášku na danou akci podepsanou 
rodičem. Proto jsme zavedli VIP 
přihlášky, které platí na jednodenní 
akce po celý rok. Nový systém se 
rychle zaběhl, tím se o kousek snížil 
nastavený práh a preventivních aktivit 
se tak mohl zúčastnit rekordní počet 
mladých lidí.

POSUNUTÍ ZAČÁTKU TERÉNNÍ 
SLUŽBY

Terénní pracovníci začali v zimních 
měsících vyrážet do ulic o hodinu 
dříve, tedy ve 13 hodin. Reagovali jsme 
na poptávku cílové skupiny a zaměřili 
jsme se na potenciální klienty. 
Začátek služby pracovníci trávili v okolí 
základních škol a především podávali 
informační servis o službách Beztíže.

ŠKOLA

Ve všech službách celoročně 
řešíme téma školy. Začátkem roku 
je velkým tématem výběr studia, 
přihlášky a posléze přijímačky na 
učiliště a střední školy. Dále pololetní 
a závěrečné vysvědčení a s tím 
související doučování, o prázdninách 
reparáty, nástup na nové školy 
a v průběhu celého roku vztahy s učiteli 
a spolužáky. Vzdělávání je oblast, 
které věnujeme velkou pozornost. 
Motivujeme mladé lidi ke studiu, 
doplňování znalostí, osobnímu rozvoji 
a přemýšlení o budoucnosti. V rámci 
Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání v Praze 3, spolupracujeme 
se školami a dalšími organizaci na 
rozvíjení tohoto důležitého tématu.

KLUB

BEZTÍŽE
KLUB

BEZTÍŽE2
STREETWORK

PRAHA 2
STREETWORK

ŽIŽKOV
STREETWORK

VRŠOVICE

počet 
provozních dní 188 139 100 141 200

individuálních 
klientů 167 108 152 185 50

návštěv klientů 1257 1727 1572 2238 1391

poskytnutých 
služeb 4520 7591 4839 6860 3695

navázaných 
prvokontaktů 63 54 37 31 17

nových dohod 15 18 25 28 16
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Klub Beztíže
V Klubu Beztíže máme, již několik let 
stabilní tým, ale zároveň otevřený 
neustálému rozvoji a novým podnětům. 
Loňský rok jsme se zaměřili na 
inkluzivní akce, k čemuž přímo 
vybízelo nové hřiště DDM Ulita. Zde 
jsme například zorganizovali fotbalový 
turnaj nebo fotbal v zorbingových 
koulích. Dále jsme v zahradě DDM 
Ulita uspořádali rozlučku s letními 
prázdninami Last Chill a v prostorách 
Klubu proběhl kurz první pomoci 
organizace ZDrSem. Na všech těchto 
akcích se propojili naši klienti s dětmi 
navštěvujícími právě DDM Ulita.

Nadále jsme realizovali pravidelné 
týdenní rapové workshopy. V roce 
2017 jsme dokonce vydali naše první 
CD „Yes, we can“ a jednomu klientovi 
jsme pomohli natočit klip k jeho vlastní 
písni. K tomu ještě přibyly workshopy 
posilování a bojových sportů, na něž 
jsme nakoupili potřebné vybavení. 
Pravidelnými workshopy klienty učíme, 
že při cestě za snem je třeba ze sebe 

něco vydat a dodržovat domluvená 
pravidla, jako je například docházka 
či případná omluva absence.

Smysluplné trávení volného času 
a seberealizace patří k základním 
tématům rozebíraným v klubu. Zdravý 
životní styl doplňovaly informace 
ohledně rizik spojených s užíváním 
návykových látek. 

S tím se pojila i otázka identity 
a mezilidských vztahů, která často 
sklouzávala k problematice odlišností 
mezi Romy a Čechy nebo zůstávala 
v rovině partnerských vztahů či v rámci 
party, kde se často řešily bitky 
a pomluvy.

Díky stabilitě služby se k nám 
vraceli i starší klienti. Uměli si říct 
o individuální kontakt a sdílení 
obtížných situací ohledně financí, práce 
či komunikace s úřady. V návaznosti 
na to jsme opakovaně asistovali při 
vyřizování dokumentů, hledání nájmu, 
přípravě do školy a jiných příležitostech.

Témata nám pomáhaly otevírat 
klubové aktivity jako je hraní her, 
vaření, různorodé vyrábění či promítání 
filmů a diskuse v rámci tematických 
celků (Nové začátky, Významné dny 
a svátky, Láska a vztahy a Dostaň se do 
formy).  

Mimo to jsme v klubu připravili 
přespávčku s návštěvou kina, tradiční 
vánoční besídku a také jsme vyrazili 
na preventivní výjezdovou akci na 
Malostatek Blatiny a do Lužických hor 
(viz kapitola výjezdové akce).

TÝM:

Bc. KLÁRA GROMBÍŘOVÁ, DIS., 
garantka Klubu Beztíže je sociální 
pedagožka a sociální pracovnice. 
Zároveň v Beztíži působí jako 
metodička, koordinátorka stáží, 
dobrovolníků a zábavně-motivačních 
akcí Beztíže.
 
Mgr. DAGMAR BÁBIKOVÁ, 
koordinátorka služeb a zástupkyně 
vedoucího Beztíže vystudovala 
pedagogiku volného času a sociální 
pedagogiku. 
 
JIŘÍ ŠKVOR, 
garant volného času a provozní studuje 
sociální práci a sociální pedagogiku. 
V oboru služeb zaměřených na děti 
a mládež pracuje jako lektor bojových 
sportů a her.
 
Mgr. TOMÁŠ KLUMPAR,
vedoucí Beztíže je nedílnou součástí 
klubového týmu.

Klub Beztíže
NA BALKÁNĚ 2866/17A, 
PRAHA 3 – ŽIŽKOV 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 14–19h

CÍLOVÁ SKUPINA: 
11–21 let

  STATISTIKY

188 otevřených dní

167 klientů

1257 návštěv klientů

4520 poskytnutých služeb

63 navázaných prvokontaktů

15 nových dohod

Strážní

Koněvova

V Domově

Na Balkaně

Na Balkaně S
trážní

H
raniční
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Klub Beztíže2

Loňský rok a druhý rok působení 
Klubu Beztíže2 proběhl ve znamení 
prohlubování vztahu pracovníků 
s klienty, klientů s klubem a zvýšení 
povědomí veřejnosti o fungování 
klubu. 

V rámci 2 let se utvořilo poměrně 
velké jádro stálých návštěvníků. Díky 
tomu jsme se dostali i k velmi osobním 
tématům v souvislosti s jejich okolím 
(v rámci rodiny, party, v partnerském 
vztahu, nejistota ohledně bydlení, 
soužití s uživatelem návykových látek, 
úmrtí v rodině, rodiče ve výkonu trestu 
odnětí svobody), nebo z jejich osobní 
zkušenosti (oběť domácího násilí, 
předčasný sexuální život a rizika s tím 
spojená, vypořádání se s výchovným 
opatřením). 

Prostor pro řešení jak intimních, tak 
běžných záležitostí, jako je hledání 
brigád či koníčků, nabízely i individuální 
konzultace, které probíhaly od dubna 
do září. Po té jsme za pomoci klientů 

vytvořili kontaktní místo. Vrcholným 
aktem prohloubení důvěry mezi námi 
a našimi klienty byla první klubová 
přespávačka.

Na druhou stranu jsme začátkem roku 
čelili problému, kdy se nám stále častěji 
objevovalo zničené vybavení. Na základě 
toho jsme uspořádali několik akcí, při 
nichž jsme s klienty „zvelebovali“ klub. 
Také jsme zavedli pravidelné setkání 
s názvem Klubový parlament, kde 
diskutujeme a hlasujeme o pravidlech či 
programu. Klienty tak učíme přijímat 
zodpovědnost za dění okolo sebe.

Dále jsme se v rámci měsíčních 
tematických bloků věnovali dalším 
preventivním tématům – konzumace 
alkoholu a rizika s tím spojená, 
bezpečné užívání internetu, otázky 
finančního zajištění od hledání 
práce po schopnost ušetřit či 
„padesát odstínu sexu”, kdy jsme 
problematizovali rizika, zkušenosti 
a mýty z této oblasti.

Také jsme se zaměřili na možnosti 
trávení volného času a odhalování 
skrytých talentů návštěvníků. Během 
toho jsme uspořádaly velmi populární 
žonglérské workshopy nebo jsme díky 
tomu začali s partou holek trénovat 
zpěv na Vánoční večírek, kde měly své 
první vystoupení.

V průběhu roku jsme na stížnost 
sousedů řešili nepořádek a „bitkaření“ 
v okolí klubu. Vedle nových pravidel 
odhlasovaných v rámci Klubového 
parlamentu jsme se problému věnovali 
další dva měsíce. Uspořádali jsme dvě 
přednášky „Agrese a bitky“ a „Život 
v komunitě“, diskuse doplňovaly 
interaktivní nástěnky a tematické filmy. 
Být součástí komunity a zapojovat 
klienty do místního dění je pro nás 
důležité.

TÝM:

Mgr. BARBORA ŠIKLOVÁ, 
garantka Klubu Beztíže2 viz Streetwork 
Beztíže - Praha 2. 
 
JAN HORYNA 
studuje obor pastorační a sociální 
práce na ETF UK. Věnuje se vedení 
skautského oddílu zaměřeného 
na inkluzi dětí s poruchou chování 
a autistického spektra.
 
JANA ALICE FORGÁCSOVÁ
studuje obor sociální práce na VOŠ 
sociálně právní.
 
Bc. HANA JANATOVÁ 
viz Streetwork Beztíže - Praha 2.

ZMĚNY V TÝMU:
Tým opustila Viktorie Kolínská a Zuzana 
Hanauerová, nahradil je Jan Horyna 
a Jana Alice Forgácsová. Barbora 
Šiklová a Hana Janatová současně tvoří 
tým Streetworku Beztíže – Praha 2.

Klub Beztíže2
JAROMÍROVA 63, PRAHA 2 – NUSLE 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
úterý, středa a pátek 14–19h

CÍLOVÁ SKUPINA: 
11–18 let (včetně)

  STATISTIKY

139 otevřených dní

108 klientů

1727 návštěv klientů

7591 poskytnutých služeb

54 navázaných prvokontaktů

18 nových dohod
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V minulém roce naši práci velmi 
ovlivnily stížnosti občanů na konfliktní 
situace (fyzické napadnutí, krádeže) 
v oblasti Prahy 2, které vyžadovaly 
opatření vydané městskou částí. Jednalo 
se především o park Folimanka a hřiště 
u Vinohradské vodárny, kde jsme 
jako jediná terénní služba v lokalitě 
zastávali funkci neformálního dohledu.

Využili jsme propojenosti terénní 
služby s Klubem Beztíže2 v Nuslích, 
kde jsme se intenzivně věnovali 
tématu soužití v komunitě (viz 
kapitola Klub Beztíže2). Navíc jsme 
při příležitosti sousedské slavnosti 
Zažít město jinak a v rámci oslavy 2. 
narozenin klubu v parku Folimanka 
informovali veřejnost o naší práci. 
A během celorepublikové akce Týdne 
nízkoprahů jsme uspořádali besedu se 
sousedy. Přítomna byla také Mgr. Marta 
Konvičková jako zástupce ÚMČP2. 
Snahou bylo vzájemně se představit 
a nalézt možnosti lepšího soužití 
místních obyvatel.

TÝM:

Mgr. BARBORA ŠIKLOVÁ, 
garantka Streetwork Beztíže – Praha 
2. vystudovala sociální a pastorační 
práci a magisterské studium 
sociální práce a politiky na FF UK. Je 
frekventantkou psychoterapeutického 
sebezkušenostního výcviku SUR. 
 
Bc. HANA JANATOVÁ 
vystudovala obor sociální práce 
na FF UK, nyní pokračuje ve studiu 
navazujícího magisterského programu.

Obě terénní pracovnice současně tvoří 
tým Klubu Beztíže2.

Streetwork Beztíže – Praha 2
Svoji roli v “bitkaření” mohlo sehrát 
i to, že se někteří klienti seskupují do 
part, vyvolávají konflikty, intrikaří 
a navzájem se pomlouvají, což jsme 
často problematizovali. Dalšími tématy 

  STATISTIKY

100 dní v terénu

152 klientů

1572 setkání s klienty

4839 poskytnutých služeb

37 navázaných prvokontaktů

25 nových dohod

Streetwork 
Praha 2
DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
Pondělí, čtvrtek 14–19h 
(v zimních měsících 13–18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

bylo domácí násilí, šikana a problémy 
ve škole či experimentování 
s návykovými látkami, které jsme 
zpracovávali metodou harm reduction. 
V rámci terénních služeb probíhalo 
dlouhodobé doučování anglického 
jazyka v prostorách nuselského klubu.
 
Kromě toho jsme především s mladšími 
klienty rozebírali téma volného času. 
Společně s ostatními službami jsme se 
vypravili na Grafitti jam, parkourové 
workshopy, Vrshowice party, zábavně 
motivační-akce Beztíže a Mikulášskou 
nadílku v Žižkostele. 
 
Uspořádali jsme výlet na šlapadla, 
na blacklight minigolf či do ZOO 
a také jsme oslavili 2. klubové 
narozeniny v parku Folimanka. Akce 
byly mezi klienty velmi oblíbené a hojně 
navštěvované, ale i během standardních 
služeb jsme se snažili ukazovat nové 
možnosti, jak smysluplně trávit volný 
čas v přirozeném prostředí našich 
klientů a vyvarovat se rizikovému 
chování. 
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Obecně jsme v minulém roce nejvíce 
řešili užívání návykových látek a s ním 
spojenou trestnou činnost. Především 
se jedná o konzumaci alkoholu 
a kouření cigaret či marihuany. Mezi 
kuřáky se objevovaly i děti ve věku 
12 let, přičemž neměly problém si 
samy cigarety v obchodě koupit. Toto 
téma jsme s nimi diskutovali pomocí 
metody harm reduction, přičemž jsme 
rozebírali účinky návykových látek, 
možnosti aplikace a dopady na zdraví 
organismu. Tato témata intenzivně 
řešíme také v rámci sítě návazných 
organizací a institucí.

Dále jsme se věnovali volnočasovým 
aktivitám. Spousta našich klientů dělá 
parkour a mnozí z nich nebezpečným 
způsobem. Proto jsme se spolu 
s ostatními terénními službami 
zúčastnili tří parkourových workshopů 
pod vedením profesionálů.

Společně s Klubem Beztíže jsme se 
rozloučili s létem inkluzivní akcí Last 
Chill se spoustou různých aktivit, kde se 
naši klienti setkali s dětmi navštěvující 
DDM Ulita.  Dále jsme uspořádali 
městskou bojovku, která zážitkovou 
formou představila trochu z historie 
a hůře dostupná místa na Praze 3. 

Práci žižkovské terénní služby jsme 
prezentovali na festivalu sociálních 
služeb Veletrojka a na akci Zažít 
město jinak. Jsme součástí pracovní 
skupiny Žižkovské děti a mládež 
a pravidelného Setkání poskytovatelů 
služeb pro děti a mládež Prahy 3, kde 
jsme v kontaktu s pracovníky organizací 
a institucí, které působí v lokalitě.

TÝM:

Mgr. Bc. ROMANA DOLEČKOVÁ, 
garantka terénního programu 
Streetwork Beztíže – Žižkov 
vystudovala sociální pedagogiku. Má 
zkušenosti z oblasti primární prevence 
a práce s uživateli drog.
 
NIKOLA VALDOVÁ 
studuje kurz pracovníka v sociálních 
službách. 

ZMĚNY V TÝMU:
Z týmu odešel Matěj Borovský 
a nahradila jej Nikola Valdová, tato 
změna se však příliš neodrazila 
v kontaktu s klienty. Ti především 
chovají důvěru k Beztíži, která má 
v lokalitě dobré jméno, a jsou zvyklí, 
že v terénu „někdo je“.

Streetwork 
Žižkov
DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
Pondělí, úterý, čtvrtek 14–19h 
(v zimních měsících 13–18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

  STATISTIKY

141 dní v terénu

185 klientů

2238 setkání s klienty

6860 poskytnutých služeb

31 navázaných prvokontaktů

28 nových dohod

Streetwork Beztíže – Žižkov
Opět se potvrdilo, že okolí OC Flora 
je centrem veškerého dění na 
Praze 3, především takzvaná „ulička“ 
(prostor mezi OC Flora a Olšanským 
hřbitovem). Potkávali jsme zde mládež 
i z jiných částí Prahy (zejména 2,  5 
a 10). Proběhla zde velká fluktuace 
klientů a místo navštěvovali i mladší 
klienti. Snažili se utvořit si místo v partě 
starších, což vyvolávalo občasné bitky, 
které jsme pak s nimi řešili.

Původní jádro se přirozeně rozpadlo 
(nástup na školu, do práce, nový 
partner atp.), a tak jsme si museli 
vydobýt postavení v nové partě. Do 
hlubších témat se klienti před svými 
kamarády nechtěli pouštět, proto jsme 
využívali různé aktivizační techniky. 
Díky dlouhodobé kontinuální práci se 
nám podařilo otevřít intimní témata 
– partnerství, bezpečný sex, rodinné 
vztahy. S partou starších klientů 
jsme řešili i osobní témata – získání 
dokladů, dávek hmotné nouze, nalezení 
zaměstnání a vlastního bytu.    
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V roce 2016 se ve vršovickém terénu 
po několika letech působení kompletně 
změnil tým, s čímž jsme se museli 
vyrovnávat ještě minulém roce. 
Pracovali jsme na atraktivitě naší 
služby a na důvěře klientů včetně 
jejich rodičů prostřednictvím řady 
preventivních akcí.

Na hřišti Pod Bohdalcem jsme 
uspořádali piknik, basketbalový turnaj 
a preventivní program dle zásad 
zážitkové pedagogiky. Dále jsme 
vyrazili na jednodenní výlet za vodní 
záchrannou službou na Slapech, kde 
se klienti naučili základy první pomoci. 
Později jsme kurz první pomoci 
zorganizovali i na našem Žižkovském 
Klubu jako inkluzivní akci s dětmi 
z DDM Ulita. Také jsme navštívili ZOO 
Praha, divadlo Jatka 78, lasergame 
a policejní muzeum. Pro mnoho 
klientů to bylo poprvé, co se věnovali 

podobným aktivitám. 
Tradičně jsme uspořádali události 
Grafitti jam, kde se klienti na legální 
ploše učili od profesionálů techniky 
sprejování a dozvěděli se, co je a co 
není zákonné, a Vrshowice Party – zde 
vystoupila rapová skupina Cincinaty, 
proběhl Dětský skate kemp a návštěva 
střechy kostela sv. Václava. Obě akce 
navštívili i klienti z ostatních služeb. 
Od listopadu jsme rozjeli pravidelný, 
hojně navštěvovaný filmový klub 
v kavárně Moabit.

Tento neuvěřitelný počet událostí 
vedl k prohloubení vztahů s klienty 
a otevírání nových témat. Kromě 
užívání návykových látek, jsme 
řešili anorexii a problémy se lhaním 
či vymýšlením si. Často jsme také 
rozebírali rodinné vztahy, protože 
mnoho klientů pochází z neúplných 
rodin. Také jsme pomáhali při hledání 
práce, brigád či volnočasových kroužků.     

Naše osvědčená místa jsou na 
lavičkách podél potoka Botič, okolí 
ubytovny Nad Slávií a bytového 
komplexu Sedmidomky, trampolína 
v blízkosti ZŠ U Vršovického nádraží, 
u kostela Sv. Václava na Čechově 
náměstí, v okolí OC Eden a za úřadem 
práce, kde se schází mládež i z jiných 
částí města provozovat parkour.  
Kromě zimní změny času terénu, jsme 
si vyzkoušeli i dopolední (11–16h) 
a večerní terén (18–22h). Při něm jsme 
potkali hodně známých i neznámých 
mladých lidí ve věku 
13–15 let. 
 
Během roku jsem se zúčastnili schůzí 
komunitního plánování. Byli jsme 
v kontaktu s OSPODem, městskou 
policií a městskou částí. Naši práci 
jsme prezentovali na komunitní akci 
Zažít město jinak.

TÝM:

Mgr. KRISTÝNA MALÍKOVÁ, 
garantka terénního programu 
Streetwork Beztíže – Vršovice 
vystudovala HTF UK obor Sociální 
a charitativní práce.
 
Bc. ELIZABETH NOVÁKOVÁ 
vystudovala adiktologii na 1. LF UK 
v Praze a dokončuje magisterský 
stupeň.

MATOUŠ KNAPP 
studuje bohemistiku a politologii na FF 
UK. 

ZMĚNY V TÝMU:
Tým opustil Jonáš Němec, vedení 
po něm převzala Kristýna Malíková. 
Chybějící článek nahradili Elizabeth 
Nováková a Matouš Knapp.

  STATISTIKY

200 dní v terénu

50 klientů

1391 setkání s klienty

3695 poskytnutých služeb

17 navázaných prvokontaktů

16 nových dohod

Streetwork 
Vršovice
DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 14–19h 
(v zimních měsících pondělí a středa 
13–18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

Streetwork Beztíže 
– Vršovice
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Další činnosti:
VÝJEZDOVÉ AKCE

Od roku 2009 pořádáme preventivní výjezdové akce, kde se zaměřujeme na rozvoj 
rizikové mládeže mimo běžný rámec jejího každodenního života. Hlavními 
cíli jsou podpora zdravé tvorby identity klientů, posilování přebírání osobní 
zodpovědnosti, vytvářet příležitosti pro prožitky sebe sama v novém kontextu, 
učení se novým dovednostem v bezpečném prostředí a posilování týmové 
spolupráce. 

Pracujeme zejména v konceptu Cesta hrdiny (Hero´s Journey), tedy rozpoznání 
výzvy – vyslyšení výzvy – vstup do nekomfortní zóny – setkání se svým strachem 
– překonávání obav – učení se novým dovednostem – návrat zpět a potvrzení 
komunitou. Tento přístup v ČR zpopularizoval americký psycholog Bret 
Stephenson, který projekty Beztíže označuje za příklad dobré praxe.

Na preventivních výjezdech pro děti z Prahy 3 jsme spolupracovali s NPK Husita 
a organizací Leccos. 

V roce 2017 jsme uspořádali 4 výjezdové akce:

30. 6. – 2. 7. 
preventivní pobyt pro mládež 
z Prahy 3 na Malostatku Blatiny 
v Šebáňovicích na Benešovsku. Mnozí 
účastníci poprvé viděli zvířata na 
statku a starali se o ně, překonávali 
své obavy, vařili si a připravili program 
na rozvoj týmové spolupráce.

28. 8. 
návštěva záchranné služby Slapy 
s dětmi ze Streetwork Beztíže – 
Vršovice. Byla nám představena vodní 
záchranná služba Slapy, obtížnost 
práce posádky na lodi a první pomoc 
s jejím nácvikem. Cesta tam i zpět 
probíhala soukromým minibusem, 
což byl pro některé nezapomenutelný 
zážitek.

10. – 14. 7. 
resocializační pobyt v Desné 
v Jizerských horách pro děti v péči 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
MČ Praha 10. Program jsme zaměřili 
na porozumění sobě samému 
a poznání sebe sama v kontextu 
skupiny. Vyrazili jsme na celodenní 
výpravu, využili jsme arteterapeutické 
a artefiletické techniky. 

27. – 29. 9. 
preventivní pobyt pro mládež 
z Prahy 3 v Jiřetíně pod Jedlovou 
v Lužických horách. Akce o výzvách 
a zodpovědnosti – starali jsme se 
o chalupu, navštívili jsme lanové 
centrum, vyzkoušeli jsme sjezd na 
horských koloběžkách, skok na obří 
houpačce a sérii rozvojových aktivit. 

ZÁBAVNĚ-MOTIVAČNÍ AKCE

Smyslem těchto akcí je bavit i motivovat naše klienty ke smysluplnému trávení 
volného času. Kromě různorodých aktivit zde klientům umožňujeme vystoupit 
na veřejnosti s dovednostmi, které se naučili v našich workshopech či jinde. 
Na akcích vystupují  interpreti, kteří jsou pro naši cílovou skupinu atraktivními 
a motivujícími vzory.

Grafitti jam, 18. 5. 2017
legální plocha v ulici Vladivostocká
Narozeninová party, 16. 2. 2017 
Klub Vzducholoď
Stav Beztíže, 13. 6. 2017 
Hřiště u Vinohradské vodárny

VrSHOWice party, 21. 9. 2017 
Čechovo náměstí
Beztíže zatápí, 19. 10. 2017 
Kasárna Karlín
Vánočka, 18. 12. 2017 
Klub Beztíže

KALENDÁŘ DALŠÍCH NADSTAVBOVÝCH AKTIVIT
13. 4. městská bojovka na Žižkově
14. 6. piknik na hřišti Pod Bohdalcem
27. 7. parkour workshop v InMotion academy
28. 7. inkluzivní fotbalový turnaj na hřišti 

DDM Ulita 
31. 7. návštěva ZOO Praha
11. 8. inkluzivní fotbalový turnaj na hřišti 

DDM Ulita 
24. 8. basketbalový turnaj na hřišti 

Pod Bohdalcem
28. 8. výlet na šlapadla na Vltavě
29. 8. rozloučení se s létem Last Chil 

v zahradě DDM Ulital
31. 8. parkour workshop v InMotion academy
6. 9. žonglovací workshop v Klubu Beztíže2 

20. 9. žonglovací workshop v Klubu Beztíže2

4. 10. narozeninová oslava Klubu Beztíže2

5. 10. inkluzivní fotbal v zorbingových koulích 
na hřišti DDM Ulita 

12. 10. laser game
22. 10. návštěva policejního muzea

3. 11. přespávačka v Klubu Beztíže2

13. 11. parkour workshop v aréně Freestyle 
Kolbenka 

14. 11. inkluzivní kurz záchranné služby 
ZdrSem v Klubu Beztíže

16. 11. black light minigolf
16. 11. inkluzivní úniková hra a fotbal 

v zorbingových koulích “Sami doma”
16. 11. přespávačka v Klubu Beztíže 
30. 11. Mikulášká nadílka všech pražských 

NZDM v Žižkostele
22. 12. vánoční večírek v Klubu Beztíže2
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MÍSTNÍ KOMUNITA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ 

Hledáme cesty k co nejlepšímu soužití a spolupráci s obyvateli lokalit, kde 
pracujeme. Zúčastnili jsme se sousedské akce Zažít město jinak ve všech našich 
lokalitách, Veletrojky – veletrhu sociálních služeb v Praze 3 a Veletrhu sociálních 
služeb Prahy 10. Pro veřejnost pravidelně pořádáme klubový Den otevřených 
dveří a komunitní charakter mají i námi pořádané velké zábavně-motivační akce. 
Jsme také zapojeni do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 3 
a Komunitního plánování sociálních služeb Prahy 3 a 10.

PROPAGACE

Naši činnost představujeme 
a vysvětlujeme na našich nově 
upravených webových stránkách 
www.beztize.ulita.cz, facebookových 
stránkách celé Beztíže a jednotlivých 
služeb. V terénu i klubech rozdáváme 
informační letáčky a plakáty 
k jednotlivým akcím. Rozesíláme 
tiskové zprávy lokálním i celostátním 
deníkům a každé čtvrtletí sepisujeme 
pro několik desítek adresátů Infolist 
s novinkami ze služeb. Pravidelně 
publikujeme v Radničních novinách 
Prahy 2 a 3 a v dalších lokálních 
periodikách. Naši práci jsme v loňském 
roce také představili v deníku Právo 

a na Novinkách.cz. Mediální výstupy 
Beztíže najdete na našich stránkách 
v sekci “Beztíže v mediích”. 
Prezentujeme se i na komunitních 
a zábavně-motivačních akcích, z nichž 
pořizujeme fotografie (http://beztize.
rajce.idnes.cz) a natáčíme vlastní videa 
(youtube.com/user/Beztize). Vytvořili 
jsme informační video o našich 
službách a ve spolupráci se studenty 
ze Střední průmyslové školy grafické 
v Hellichově ulici jsme vytvořili několik 
grafik na reprezentační trička, jejichž 
koupí je možné nás podpořit.
Skrze pedagogy, pedagogicko-
psychologické poradny a přímé 
návštěvy také informujeme o své 

činnosti na školách v lokalitách, kde 
působíme. Zveme také školní kolektivy 
do našich klubů a připravujeme pro ně 
preventivní programy.

SPOLUPRACUJEME S ODBORNÝMI 
ORGANIZACEMI A PLATFORMAMI

Beztíže je součástí odborných spolků 
a pracovních skupin:

Česká asociace streetwork, Fórum 
terénní práce, Otevřená skupina 
NNO pracujících s ohroženými 
dětmi a mládeží, Mezioborová 
skupina pracovníků SPOD a NRP, 
Župan, Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v Praze 3, Setkání garantů 
nízkoprahových služeb pro děti 
a mládež 

Beztíže spolupracuje s institucemi 
a odbornými organizacemi:

Agentura pro sociální začleňování, 
APLA, Drop-In, Husitské centrum, 
Letní dům, Městská policie, oblastní 
metodik, primární prevence pro 
Prahu 3 a 9, OSPOD, pedagogicko-
psychologické poradny, preventivní 
oddělení PČR

Beztíže organizuje a účastní se 
setkávání poskytovatelů služeb:

svoláváme Setkání poskytovatelů 
služeb pro děti a mládež Prahy 3, 
jsme členy komunitního plánování 
v Praze 3 a 10, účastníme se Setkání 
organizací pracující s dětmi a mládeží 
na Praze 2

Navštívili jsme několik konferencí 
například v Ivančicích o propojování 
pedagogické a sociální práce. Za 
DDM Ulita, jehož jsme součástí, nás 
prezentovali Kateřina Jarošová a Tomáš 
Klumpar. Setkání pro nás bylo velmi 
přínosné a i my jsme předali naše 
dobré zkušenosti s inkluzivním 
přístupem propojování ohrožené 
a běžné mládeže v rámci DDM Ulita 
a Beztíže, které jsou pro ostatní 
organizace inspirativní.

DOBROVOLNÍCI A STÁŽISTÉ

Naše služby navštívilo celkem 
5 dlouhodobých stážistů – z organizací 
HESTIA, UJAK a 3 stážisté v rámci 
výměny dobré praxe České asociace 
streetwork (ČAS). Klub Beztíže také 
navštívili stážisté z Rotenburger 
Evangelische Fachschule für 
Sozialpädagogik a studenti 
z  Institut vzdělávání a poradenství 
ČZU v Praze. Hlavním tématem bylo, jak 
funguje propojení nízkoprahové služby 
s DDM.

“Nejsilnější zážitek mám z tematického 
odpoledne o antikoncepci, kde jsem se 
aktivně zapojovala do debaty. S dívkami 
se o tématu antikoncepce, těhotenství 
a prevenci mluvilo výborně. Jsou těmto 
otázkám otevřené a dobře spolupracují. 
Nevěřila bych, jak dobře se dá takovýto 
seminář vést.” Ing. Adéla Hrdličková 
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví.
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Náš tým
Dobrý výběr našich pracovníků je pro nás zásadní. Díky společnosti Tres 
Consulting pořádáme skupinová výběrová řízení s důrazem na psychologické, 
sociální a další osobností charakteristiky. Nejvhodnější uchazeče vybíráme formou 
assessment centra včetně psychologické diagnostiky a modelových situací.

VZDĚLÁVÁME NÁŠ TÝM

V roce 2017 se naši pracovníci účastnili těchto seminářů a workshopů: 
 - Barevný svět dětí: Jak fungují OSPOD u nás a ve světě?
 - Centrum pro komunitní práci střední Čechy: Komunitní plánování sociálních 

a návazných služeb a zapojování veřejnosti
 - ČAS: Finanční gramotnost, Umění rozhovoru, Rozeznání potřeb a zakázky 

klienta, Romský svět – Romaňi luma, Úvod do sociálně-právní ochrany dětí, 
Jak vést malý tým I. a II., Práce s agresivním klientem, Základy terénní práce 
s mládeží

 - občanská poradna Remedium: Oddlužení jako způsob řešení předlužení, 
Exekuce – předpoklady pro její nařízení, fáze exekuce a její formy

 - Prev-Centrum, z.ú.: Specifika terapeutické práce s dospívajícími, Trestně právní 
problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé, 
Závislost na internetu, MŠMT: Chystané změny v oblasti primární prevence

 - Proutek: Dovednosti pro dobré fungování týmu v sociálních službách
 - Tudytam: Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi. 
 - interní vzdělávání: Individuální plánování, Sdílení dobré praxe z terénní práce 

v organizaci Gangway (Berlín)

Zrealizujeme úspěšně audit obou 
registrovaných sociálních služeb 
a v souvislosti s tím zaktualizujeme 
metodiku pracovních postupů.
Budeme se nadále zapojovat do 
aktivit v rámci oboru – kvalitní 
vzdělávání pracovníků, stáže 
a výměny dobré praxe v ČR i cizině, 
aktivní účast na konferenci ČAS. 
Navážeme na spolupráci se školami 
v lokalitách, kde působíme.
Budeme pokračovat v inkluzivních 
akcích a aktivitách nad rámec 
zákonem stanovených povinností 
k lepšímu propojení mládeže 
a komunity.
Nadále budeme kvalitně informovat 
veřejnost na komunitních 
a zábavně-motivačních akcích 
a představovat svou činnost 
v mediích.

...a jako stážisté jsme navštívili tato spřízněná zařízení:
Gangway (Berlín), NZDM Dixie – YMCA, NZDM HoPo – Neposeda, NZDM Vrtule – 
Salesiánské středisko mládeže Praha, NZDM Vzducholoď – Salesiánské středisko 
mládeže Plzeň, Progressive. (Praha 12: terénní program a Klub krok, Praha 11: 
terénní program), Proxima Sociale a další.  

INTERVIZE, SUPERVIZE, PORADY

Každý týden se scházíme na pravidelných poradách v jednotlivých týmech, kde 
řešíme provozní otázky a sestavujeme dílčí programy služeb. Tyto aktivity pak 
taktéž jednou týdně sdílíme se všemi pracovníky Beztíže, navzájem se inspirujeme 
novinkami z oboru a pracujeme na společných akcích. Naše vedení se také 
pravidelně schází každé pondělí v rámci tzv. Úderné skupiny. Týmy jednotlivých 
služeb dochází na intervize, kde rozebíráme příběhy jednotlivých klientů 
a hledáme nejvhodnějších řešení jejich situace. Zpravidla každý měsíc naše týmy 
dále dochází na supervize pod odborným vedením supervizorů (Zbyšek Mohaupt, 
Eva Vernerová, Lena Tomšů). Taktéž naše vedení pracuje pod supervizí s Helenou 
Kožíškovou a Michaelem Chytrým.
Stejně jako v předchozích letech zrealizoval tým Beztíže i v roce 2017 velké 
strategické plánování, kde jsme analyzovali, evaluovali a plánovali naši práci.

Plány na rok 2018
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Rozpočet Beztíže 2017 Děkujeme

PŘÍJMY

MPSV: Klub Beztíže 2 548 000 Kč

MPSV: Streetwork Beztíže 1 777 679 Kč

MHMP: Prevence kriminality 450 000 Kč

MČ Praha 2: Klub Beztíže2 400 000 Kč

Nadace Albert: Streetwork 25 000 Kč

MČ Praha 2: Streetwork Beztíže – Praha 2 400 000 Kč

MČ Praha 3: Streetwork Beztíže – Žižkov 40 000 Kč

MČ Praha 3: Preventivní výjezdové akce 77 520 Kč

MČ Praha 10: Streetwork Beztíže – Vršovice 620 545 Kč

MČ Praha 10: Preventivní a výjezdové akce 240 755 Kč

Vlastní zdroje 95 801 Kč

CELKEM 6 675 300 Kč

personální náklady 5 230 675 Kč

materiál 306 567 Kč

vybavení (drobný majetek) 196 816 Kč

energie 117 246 Kč

opravy a udržování 28 666 Kč

cestovné 29 961 Kč

služby 726 287 Kč

ostatní náklady 39 082 Kč

CELKEM 6 675 300 Kč

VÝDAJE

 Ing. Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3
 David Gregor, zástupce starostky MČ Praha 3
 Mgr. Jaroslava Suková, radní MČ Praha 3
 Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ MP 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
 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
 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
 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
 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
 npor. Mgr. Jan Zitta, vedoucí MO Jarov PČR
 Mgr. Miroslava Pytlíková, OŘ MP Praha 3
 Bc. Michal Ridl, ředitel OŘ MP Praha 10
 dalším pracovníkům PČR a MP

 Mgr. Lucie Hašková, ředitelka 
 Husitského centra

 Mgr. Táňa Jírová, NPK Husita
 Bc. Hana Zemanová, NPK Husita
 Zdeněk Břeň, NPK Husita
 Mgr. Jakub Čihák, ředitel R-mosty
 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
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ZA FINANČNÍ POMOC, BEZ KTERÉ BY BEZTÍŽE NEMOHLA FUNGOVAT, 
DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM: 

VELKÝ DÍK PATŘÍ NAŠIM KOLEGŮM Z ULITY!

Za dlouholetou finanční podporu děkujeme také Ing. Vítězslavu Hruškovi.

Bret Stephenson / Helena Kožíšková / Michael Chytrý / Vít Čelikovský / Zbyšek Mohaupt /
Vlastimil Hruška / Eva Vernerová / DJ Bica / MC Riko / Metoděj a Dozer / Jan Losenický / 
Karel Hrubý / Kristýna Maková / Lukáš Wimmer / Refew / Tomáš Pavlíček / UGC / Česká 
asociace streetwork / Člověk v tísni / Drop In / Imperativ / Jahoda / Lata / Letní dům / 
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 / kavárna Moabit / 
My.Aktivity / Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha – Vršovice / 
YMCA / Tres Consulting / Eva Klumparová / Veronika Jindrová / Johan Kolínský / Barbora 
Součková / Dětský Skate kemp / Kasárna Karlín / Jan Bendig / Tomáš Řezáč “Řezi” / 
Foggy Fogosh / Jan Hromádko / Funky Brothers / Kristýna Maková

Partneři


