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Úvodní slovo

Beztíže v Ulitě působí již 18 let! Prošla řadou změn a rozvojem, který nyní v době 
plnoletosti dodává Beztíži sílu, sebejistotu a, troufnu si tvrdit, pozici jedné 
z nejkvalitnějších sociálních služeb v Praze. Je mi ctí představovat tento typ 
služeb jako součást volnočasové organizace, která jí dodává nejen komplexnost, 
ale propojuje dvě často separované cílové skupiny. V tom spatřuji nejen já, 
ale i odborníci z oblasti práce s mládeží velký potenciál. V uplynulém roce zněl 
příklad dobré praxe mnohokrát – přímo v Beztíži, ale i na různých setkáních 
a konferencích. Děkuji tedy všem pracovníkům Beztíže, ale i podpoře zřizovatele 
(hl. m. Praha) a dalším, bez kterých by se nepodařilo realizovat desítky aktivit 
a programů za účasti kvalifikovaných pracovníků. Ale o tom už na dalších stranách. 
Přeji Beztíži, ať rozšiřuje dál své dobré jméno a ať je další rok minimálně tak dobrý 
jako ten uplynulý!

Beztíže oslavuje 18. narozeniny a vstupuje tak do pomyslné plnoletosti. Za tu 
dobu jsme realizovali skutečně velké množství intervencí, aktivit, programů, 
ale hlavně jsme pomohli alespoň trochu nasměrovat životy více jak tisíci 
mladých lidí. Z původně lokálního projektu se díky energii našeho týmu podařilo 
vytvořit systém podpůrných služeb pro rizikovou mládež širšího centra Prahy. 
Jedinečné propojení s Ulitou umožňuje nabídnout mládeži široké spektrum 
programů a seberealizačních aktivit. Beztíže poskytuje sociální služby, ale také 
návazné rozvojové programy a workshopy, výjezdové akce i semináře pro 
školy. Zaměřujeme se jak na problémy našich klientů, tak na jejich prevenci 
a v neposlední řadě i na podporu potenciálu každého konkrétního dítěte. Stále 
se vzájemně učíme, nasloucháme tomu, co mladí chtějí, co se v jejich světě děje 
a co skutečně potřebují. Mladí lidé se potřebují ve světě vyznat, pochopit jeho 
komplexnost a provázanost na komunitu kolem sebe. 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 a 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

Hodnoty organizace

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, nabízíme jim 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. 

Připravili jsme preventivní bloky pro školy. V rámci tohoto projektu jsme od října 
2017 zrealizovali 463 hodin workshopů. V první polovině roku 2018 jsme také 
pravidelně nabízeli tzv. otevřený klub s volnočasovou nabídkou pro volně příchozí. 
Podpořili jsme 44 osob. Sociální a preventivní programy jsme mohli realizovat 
i přímo v ulicích a parcích Žižkova díky grantové podpoře MČ Praha 3. 
(facebook.com/Beztizecommunityspace)

V roce 2015 jsme založili neziskovou organizaci Beztíže, z. ú. (beztize.wordpress.
com), která rozšiřuje aktivity Beztíže. V roce 2018 jsme na Žižkově společně 
realizovali celou řadu volnočasových a preventivních aktivit. Dále jsme pokračovali 
ve spolupráci s dalšími organizacemi v realizaci programů pro děti a mládež 
v Komunitním centru Žižkov. Pořádali jsme pravidelné sportovní workshopy, sérii 
osobnostně rozvojových her a soutěží, divadelní i fotografické workshopy.

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.
Udržujeme stabilní služby, které se nebojí nových aktivit a reflektují aktuální 
potřeby klientů i místní komunity na základě 18leté činnosti, znalosti specifického 
prostředí Prahy 2, Prahy 3 a Prahy 10, vzájemného respektu a důvěry klientů 
v programy Beztíže. Rizikovou mládež podporujeme v zapojení 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 mu 
srozumitelně uvedeme, co všechno daný program zahrnuje.

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY:

Klub Beztíže na Žižkově
Klub Beztíže2 v Nuslích

TERÉNNÍ SLUŽBY:

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

ODVAHA JÍT S DOBOU

Reagujeme na výzvy dnešní doby a témata mladých lidí, pro které chceme být 
atraktivní. Jsme kreativní, máme chuť se posouvat. Nebojíme se upozorňovat 
na aktuální problémy v lokalitách, kde působíme, a otevírat diskuzi o možných 
změnách.

PROFESIONALITA

Máme jasně definované cíle, hranice, strukturu, pracovní procesy a kompetence 
pracovníků. Pracujeme podle vlastní metodiky, kterou průběžně upravujeme 
vzhledem k legislativním změnám a potřebám cílové skupiny i organizace. 
Považujeme za důležitou rozmanitost našeho týmu a ceníme si kvalit jednotlivých 
pracovníků. Neustále se učíme a naše zkušenosti sdílíme v rámci oboru práce 
s mládeží.

PARTNERSTVÍ

Zakládáme si na vzájemné důvěře, podpoře a schopnosti otevřeně diskutovat. 
Klademe důraz na týmovou práci a společné řešení problémů. Respektujeme 
individualitu jedince, neodsuzujeme, nasloucháme.
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“Dětem a mladým lidem běží čas 
rychle – abychom jim stačili (nejen) 
pomáhat, udrželi jejich pozornost 
a důvěru, je třeba myslet inovativně, 
hledat nové cesty. Služby Beztíže 
překračují zavedené hranice, navazují 
netradiční spolupráci a snaží se děti 
a mladé lidi podpořit ve všech sférách 
jejich života – v klubu, ve škole 
i doma. V Beztíži vědí, že pomoc může 
potřebovat každé dítě.”

Kristýna Jůzová–Kotalová
vedoucí oddělení transformace 

služeb pro rodiny a děti MPSV

„Při několika příležitostech setkat 
se s dětmi z Beztíže2 a vytvářet pro 
ně program jsem si uvědomila, jak 
pozitivní a otevřené jsou. Je vidět, 
že klub pro ně hraje důležitou roli 
a že je neustále seznamuje s něčím 
novým a pro život podstatným. 
Nesetkala jsem se s dětmi, které by 
byly méně talentované než ostatní, 
pouze s dětmi, které zatím neměly 
tolik příležitostí uvědomit si a ukázat 
ostatním, v čem jsou dobré. Klub 
vytváří prostředí, kde je to možné.“

MgA. Alžběta Kvasničková
architektka

“Snaha pracovat s dětmi i s dospělými 
lidmi ve veřejném prostoru a vytvářet 
komunitní prostředí je tím, co osobně 
považuji za jeden z nejdůležitějších 
počinů podporujících život v dané 
lokalitě. Navíc taková iniciativa 
přispívá ke vzniku mezilidských vazeb, 
na nichž jedině může stát občansky 
sebevědomá společnost. Toho, co 
dělají lidé, kteří v organizaci Beztíže 
pracují, si vysoce vážím.”

Bob Kartous
vedoucí komunikace EDUin

Osobnosti o Beztíži

“Práce organizace je mi neobyčejně 
sympatická. Zúčastnila jsem se 
několika větších akcí, které Beztíže 
zorganizovala, a sama jsem se mohla 
přesvědčit, s jakou vynalézavostí 
a hravostí byli všichni příchozí 
zataženi do dění. Kromě těchto 
větších a blýskavých aktivit je ale za 
lidmi, kteří v Beztíži dělají, i spousta 
každodenní skvělé práce s těmi, 
na které se často zapomíná a kteří 
mnohdy balancují na hraně. Vytvořit 
podnětné a současně neodrazující 
a otevřené prostředí pro dospívající 
děti je strašně těžký úkol. Obdivuji 
všechny, kteří se na této práci podílejí, 
a přeji jim, aby jim nedocházela ani 
energie, ani nápady. A všem dětem, 
které už Beztíže přitáhla, přeji, 
aby našly svoji cestu dopředu.”

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

“Jsem hrdá a spokojená, že je Beztíže 
členským zařízením ČAS. Představuje 
kvalitu v poskytování služeb a zároveň 
lídra v tématu prolínání a spolupráce 
sociální práce s oblastí školství. 
Beztíže sídlí v místě volnočasových 
aktivit dětí z celé lokality, tím velmi 
přirozeně podporuje spolubytí všech 
dětí a rodin napříč sociálními vrstvami 
a statusem. Na Beztíži se můžeme 
spolehnout také jako na někoho, kdo 
se rád o svou praxi podělí s ostatními 
a kam se můžeme jezdit učit.”

Martina Zikmundová
ředitelka Česká asociace streetwork

„V Klubu Beztíže2 v Nuslích jsem viděl 
kluky i holky, kteří tam využívají svůj 
volný čas a neflákají se na ulicích. 
Mluvil jsem o tom, že jsme taky byli 
v partě, ale nikdo nikoho neurážel, 
nenapadal a že jedinec nemá nikdy 
urážet druhého, ať už je jakýkoliv. 
Viděl jsem, že je to zajímalo. Jsem rád, 
že takový klub existuje a mladí zde 
mohou probrat, co je trápí.“ 

Stanislav Tišer
22násobný reprezentant 
Československa v boxu, 

trenér v Box clubu Žižkov
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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, těžký rozvod)
jsou v konfliktu se sociálním 
okolím či společenskými normami
volný čas tráví rizikově.

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 za hranou 
trestné činnosti. Mladí lidé, se kterými 
pracujeme, řeší například problémy 
v rodině, šikanu, špatný prospěch ve 
škole či komplikované vztahy v partě i se 
svým okolím. Vedle toho také nezřídka 
experimentují s návykovými látkami, 
potýkají se se závislostí a mají zkušenost 
s drobnou kriminalitou.

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

SLOVNÍČEK KLIENTŮ

freestyle – rapová improvizace
jet do Holandska – zkouřit se 
marihuanou
kalo – heroin
parno – pervitin
konina – poskok, sluha
majk – mikrofon
rakovina – univerzální nadávka

Kdo jsou naši klienti?
PETRA, 15 LET, KLUB BEZTÍŽE2

Petra klub navštěvuje druhým rokem. 
Poslední rok s ní nejčastěji řešíme 
téma školy. Petra měla se studiem 
velké potíže a v 6. třídě opakovala 
ročník. Škola jí nebavila a občas 
zažívala i nespravedlnost ze strany 
učitelů, neměla žádné pozitivní 
prožitky. V klubu jsme se společně 
bavili o důležitosti studia, a proto 
se po ukončení ZŠ rozhodla Petra 
zkusit studium na odborném učilišti. 
Na začátku školního roku se nám 
Petra svěřovala se změnou studia 
a stěžovala si na vysoké nároky. 
Uvažovala, že by školu ukončila a šla 
pracovat. S Petrou jsme její obtíže 
probírali a pracovali s ní na tom,  jak 
ve studiu vytrvat. Petra se nakonec 
nevzdala a ve studiu pokračuje. Nyní 
přiznává, že si to ve škole „sedlo” 
a je spokojená. Oceňuje také lepší 
chování spolužáků i učitelů, než se 
kterým se setkávala na ZŠ.

JINDŘICH, 18 LET - KLUB BEZTÍŽE

Jindřich je nyní již dospělý mladý 
muž. Beztíži začal navštěvovat 
před šesti lety a krátce poté mu 
byl diagnostikován Aspergerův 
syndrom. Od začátku se pohyboval 
v rizikovém prostředí a projevoval 
se patologickým chováním, jako jsou 
drobné krádeže a lhaní. V nedávné 
době se po neshodách s matkou 
rozhodl postavit na vlastní nohy. Vše 
bylo velmi narychlo a v jedné chvíli se 
dokonce ocitl na ulici. S Jindřichem 
jsme všechny jeho problémy sdíleli 
a klub se pro něj stal bezpečným 
místem, kde mohl svou situaci řešit. 
Podíleli jsme se na hledání bydlení, 
komunikaci s úřady a v konfliktu mezi 
ním a jeho matkou jsme působili jako 
mediátor. V současné době Jindřich 
žije u svého známého a má stálou 
brigádu. Na klub se za námi občas 
zastaví a informuje nás o novinkách 
ve svém životě.

plesknout si – injekčně aplikovat 
drogu
privát – párty u někoho doma
dělat love – vydělávat, získávat 
peníze různými způsoby
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
degeš – špinavý (člověk)
trubka – nešika, jemná nadávka
skap – chcípnout, zdechnout
servus – přátelský pozdrav
šašek – univerzální slovo pro 
výsměch
brácha – dobrý kamarád
vapo – vaporizér (slouží ke kouření)
koště – jemná nadávka
naker – nedělej
někoho vyhrotit – dělat druhému 
naschvály
hypebeast – osoba, která nosí 
trendy a značkové oblečení, 
sbírá oblečení, boty a doplňky, 
aby zapůsobila na ostatní
špek – marihuanový joint
kámo – kamarád
pentagram – instagram
klátit, brousit, šustit – mít 
pohlavní styk
cringe – podivný člověk
flexit – zevlovat
moták – opilec
facha – práce
fela – kamarád
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VIKTOR, 15 LET, STREETWORK BEZTÍŽE – PRAHA 2

S Viktorem jsme se začali potkávat přibližně v půlce minulého roku. Po několika 
setkáních a rozhovorech jsme navázali spolupráci a od povídání o jeho zájmech 
jsme se postupně přesunuli ke složitějším tématům jeho života. Mezi nimi se 
objevovaly například spory v rodině spojené s neporozuměním a nedůvěrou 
ze strany matky a sourozenců, nespokojenost ve škole pramenící ze špatných 
vztahů se spolužáky a šikanou a následně i hrozící ústavní výchova. Pro Viktora 
jsme byli jediní, kteří mu naslouchali a brali ho vážně. Společně jsme hledali různé 
cesty, co se dá s popisovanými situacemi dělat tak, aby se cítil lépe. Viktor se 
s námi rád potkává, na naší práci oceňuje hlavně to, že nikomu neříkáme, o čem se 
bavíme, a může se nám svěřit se vším, co ho trápí. 

TOMÁŠ, 15 LET, STREETWORK 
BEZTÍŽE – PRAHA 10

Tomáš s námi spolupracuje čtvrtým 
rokem. Bydlí společně s rodiči a 
dvěma sourozenci. Tomáše baví 
sport, ale rodina nemá finance na 
zaplacení kroužků. S naší pomocí 
a podporou se zúčastnil turnajů 
Ligy férového fotbalu, do které je 
zapojeno 11 nízkoprahových zařízení 
pro děti a mládež. Liga zahrnuje 
tři fáze, předzápasovou diskuzi, 
fotbalové utkání a pozápasové 
vzájemné hodnocení, a učí tak 
mladé lidi komunikovat ve vypjatých 
situacích prostřednictvím dialogu 
a kompromisu. Tomáš na zápasy 
chodil pravidelně a za svou píli dostal 
nabídku zúčastnit se mezinárodního 
turnaje v Budapešti proti týmům ze 
Slovenska, Polska a Maďarska. Pro 
Tomáše to byla velká zkušenost 
a poprvé v životě se podíval do 
zahraničí. Aktivně trávíme čas i 
při společných setkáních, občas 
si společně zahrajeme fotbal a 
trénujeme na zápasy, díky lize 
získal Tomáš motivaci a má chuť se 
neustále zlepšovat.

JITKA, 14 LET - STREETWORK 
BEZTÍŽE – ŽIŽKOV

S Jitkou se setkáváme již čtvrtým 
rokem, studuje na víceletém 
gymnáziu. V červnu se nám svěřila s 
tím, že chodí za školu a má problémy 
se spaním. Dozvěděli jsme se, že 
je jedináček a rodiče na ni kladou 
veliké nároky. Zároveň nemá s kým 
sdílet, co zažívá, protože si příliš 
nerozumí se spolužáky. Později 
nám Jitka přiznala, že se ve škole 
setkává s šikanou. Naslouchali jsme 
jí a společně hledali kroky, jak jí 
pomoci. Do řešení byla zapojena 
i její matka, která jí byla oporou a 
nenechala se odbýt ve škole, jež se 
k řešení postavila odmítavě. Jitka 
si ve škole našla spojence a situaci 
začala aktivně řešit. Nyní je ve třídním 
kolektivu spokojenější, ale i tak chce 
přestoupit na jinou školu. O tom 
s ní průběžně hovoříme a jsme jí 
nápomocni při volbě nové školy.
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Rok 2018 v naší činnosti:
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 parkourový workshop, Den dětí, Čarodějnice či grilování. 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 strávit společně čas bez jindy přítomných předsudků, 
urážek, strachů a bitek.

Reagujeme na dlouhodobé trendy například v USA a na 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.

SPOLUPRÁCE S MPSV

V roce 2018 byl náš vedoucí Tomáš Klumpar přizván do projektu MPSV s názvem 
Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, kde se podílel na stanovení 
principů a tvorbě metodiky v oblasti Děti a mládež s rizikovými projevy chování. 
Zapojil se také do odborné skupiny vytvářející Model preventivních služeb pro 
rodinu s dětmi.
ŠKOLA

Ve všech službách celoročně řešíme téma školy. Začátkem roku je velkým 
tématem výběr studia, přihlášky a posléze přijímací zkoušky 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 jsme po celý rok spolupracovali se školami a dalšími organizacemi 
na rozvíjení tohoto důležitého tématu. V březnu jsme se podíleli na organizaci 
Kulatého stolu s tématem desegregace ZŠ Cimburkova, což považujeme spolu 
s přítomnými odborníky za zásadní krok ke zlepšení situace části rizikové mládeže 
v lokalitě.

VIP PŘIHLÁŠKY FUNGUJÍ

V minulých letech se nám nedařilo naplňovat kapacitu pořádaných jednodenních 
akcí. Důvodem byla povinnost 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.

HODNOTY BEZTÍŽE

Na konci roku jsme se zaměřili na definování hodnot Beztíže, abychom mohli 
lépe kotvit a směřovat naši práci kupředu. O našich hodnotách jste se dočetli více 
v úvodu této výroční zprávy. 

AUDITY

V roce 2018 absolvovaly všechny služby rozvojové audity České asociace 
streetwork (ČAS), tedy externí a nezávislá hodnocení kvality poskytování sociálních 
služeb. Všechny programy prošly procesem velmi úspěšně. V rámci hodnocení 
dospěli odborní auditoři ČAS k závěru, že služby jsou poskytovány kvalitně 
a v souladu s hodnotami ČAS, kterými jsou prestiž, odvaha, svoboda, osobní růst, 
porozumění, smysl, přijetí, opravdovost a nadhled. Auditoři ocenili také inkluzivní 
zaměření organizace. Službám bylo uděleno osvědčení kvality a certifikát členství 
v asociaci na dalších 5 let. Ocenění si velice vážíme a vnímáme ho jako závazek 
k udržení kvality služeb i do budoucna.

ROZVOJ V OBORU

Energii jsme věnovali také našemu vzdělávání i předávání know-how. Účastnili 
jsme se mezinárodní konference ČAS s příspěvky o našich zábavně-motivačních 
akcích a specificích našeho modelu výběru pracovníků formou assessment 
centra a předávali jsme zkušenosti se systémem zaučování nových kolegů. 
Aktivně jsme pracovali na předávání témat dotýkajících se naší cílové skupiny 
veřejnosti.
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Klub Beztíže
ROZHOVOR S GARANTKOU KLUBU 
KLÁROU GROMBÍŘOVOU 

1| Kdybys měla popsat typického 
klienta Klubu Beztíže pro tento rok, 
jaký by byl?
13letý teenager, kouří, experimentuje 
s alkoholem, má problémy se známkami 
ve škole. Rád chodí ven, řeší hodně vztahy 
v partě i partnerství. Poslouchá rap a je 
pro něj důležité, jaké má na sobě oblečení. 
Hlídá si své postavení v partě, často řeší 
bitky a je hodně aktivní na sociálních 
sítích.

2|  Jaké nejdůležitější změny se v klubu 
v porovnání s předešlým rokem udály?
Klub jsme nově vymalovali a změnili 
zastaralý interiér. V druhé půlce roku se 
výrazně zvýšila návštěvnost, práce je velmi 
živá, často vyčerpávající, ale naplňující. 
Pro mládež dokážeme být stále atraktivní.

3| Která klientská témata v průběhu 
roku nejvíce rezonovala službou?
Naši klienti s námi nejvíce řešili své 

postavení v partě a milostné vztahy. 
Dávali sme jim kritický náhled, 
zrcadlili jim jejich chování a pomáhali 
porozumět, co je pro ně důležité a kam 
ve vztazích směřují. Poskytovali jsme jim 
podporu a prostor pro sdílení. Dalšími 
častými tématy byla trestná činnost, 
bezdomovectví či experimentování 
s alkoholem.

4| Kdyby se soutěžilo o nejlepší 
událost, workshop, přednášku 
a podobně, co by se umístilo na 
prvních třech místech? 
Velký úspěch měl fotografický workshop 
pod vedením Jana Losenického, krásné 
zážitky a novou motivaci klientům přinesly 
fotbalové turnaje, jichž se zúčastnily 
i týmy z českobrodského klubu Zvonice. 
Jako dlouhodobě nejpřínosnější však 
hodnotím pravidelné rapové workshopy, 
na kterých spolupracujeme s raperem 
Rikem. Mezi klienty je o ně velký zájem, 
rap jim pomáhá pojmenovat problémy 
a otevřít se svému okolí.
 
5| S kým služba letos spolupracovala?
Vedle již zmíněných organizací 
a osobností jsme spolupracovali například 
s organizací Imperativ, která uspořádala 
přednášku o kriminalitě z nenávisti. Těší 
nás také spolupráce se základní školou 
Jeseniova, pro jejíž žáky jsme zrealizovali 
zábavný preventivní program. 

6| Jaké jsou největší výzvy pro 
následující rok? 
V rámci prohloubení naší práce chceme 
za jasně vymezených pravidel zpřístupnit 
klub i pro lidi pod vlivem návykových látek. 
Dalším cílem je pravidelná komunikace 
s našimi sousedy a diskuse o smyslu naší 
práce a jejích pozitivních dopadech. Rádi 
bychom také uspořádali pro naše klienty 
preventivní celodenní výlet.

Tým:
BC. KLÁRA GROMBÍŘOVÁ, DIS., 
sociální pedagožka a sociální 
pracovnice je garantkou Klubu Beztíže. 
Působí v Beztíži také jako metodička 
a koordinátorka zábavně-motivačních 
akcí.

MGR. PAVLÍNA ČEŘOVSKÁ 
vystudovala sociální patologii 
a prevenci a řízení volnočasových 
aktivit. Je kontaktní pracovnicí a také 
provozní Beztíže. 

V roce 2018 v klubu také působili:
MGR. DAGMAR STAHLOVÁ
vystudovala pedagogiku volného času 
a sociální pedagogiku.

JIŘÍ ŠKVOR 
studuje sociální práci a sociální 
pedagogiku. V oboru služeb 
zaměřených na děti a mládež pracoval 
jako lektor bojových sportů a her.

MGR. TOMÁŠ KLUMPAR,
viz Úvodní slovo.

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

OTEVÍRACÍ DOBA: 
pondělí až pátek 14–19h 
(od prosince je ve středy zavřeno), 

CÍLOVÁ SKUPINA: 
11–21 let

  STATISTIKY

200 otevřených dní

247 klientů

2052 návštěv klientů

7033 poskytnutých služeb

128 navázaných prvokontaktů

Strážní

Koněvova

V Domově

Na Balkaně

Na Balkaně S
trážní

H
raniční
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Klub Beztíže2

ROZHOVOR S GARANTEM KLUBU 
JANEM HORYNOU 

1| Kdybys měl popsat typického klienta 
služby pro tento rok, jaký by byl? 
15letý mladík, který má ukončené základní 
vzdělání a dále nestuduje, má nestálé 
pracovní zkušenosti, hledá si práci, ale má 
problém s pracovními návyky. Volný 
čas tráví v partě či s přítelkyní. Kouří, 
konzumuje ve větší míře alkohol, občas 
i marihuanu. Má zkušenost s násilným 
řešením konfliktů. Poslouchá rap a hodně 
času tráví na sociálních sítích.

2| Jaké nejdůležitější změny se ve 
službě v porovnání s předešlým rokem 
udály? 
Zavedli jsme zpětnovazební hodnocení 
klubu ze strany klientů, díky kterému 
můžeme lépe reagovat na jejich potřeby 
a zkvalitňovat naše služby. Zapojením do 
projektu Zažít město jinak jsme v lepším 
kontaktu s místní komunitou a máme 
možnost s ní více pracovat.

3|Která klientská témata v průběhu 
roku nejvíce rezonovala službou? 
Asi nejčastějším bylo téma agrese ve 
spojení s fyzickými útoky, nadávkami 
i vyhrožováním na sociálních sítích. 
Opakovaně jsme se setkávali s fenoménem 
ztráty sebekontroly. S klienty jsme hledali 
momenty, kdy se dokázali ovládnout a co 
tomu pomohlo. Agresi jsme také věnovali 
tematický měsíc a jako hosta jsme pozvali 
romského boxera Standu Tišera, který 
mluvil s klienty o možnosti zvládání agrese 
skrze box. 

4|Kdyby se soutěžilo o nejlepší 
událost, workshop, přednášku 
a podobně, co by se umístilo na 
prvních třech místech?
Jako nejlepší hodnotím projekt “Nusle 
Nusle” ve spolupráci se studentkou 
UMPRUM Alžbětou Kvasničkovou, 
jehož součástí byl výtvarný workshop, 
fotoworkshop a tvorba mentálních 
map Nuslí. Velkým kladem projektu 
byl zájem o názory a myšlenky klientů 
nízkoprahového klubu. Spolupráce 
na něm pro ně byla nová formativní 
zkušenost. 

5|S kým služba letos spolupracovala? 
Vedle již zmiňovaných jsme spolupracovali 
s graffiti umělcem Fogoshem a cirkusovým 
spolkem Cirqueon. Se spolkem Přátelé 
Nuselských schodů jsme se podíleli na 
projektu Zažít město jinak. Oslovili jsme 
také sdružení Pragulic, jehož člen Karim 
v klubu přednášel o své zkušenosti ze 
života na ulici.

6|Jaké jsou největší výzvy pro 
následující rok?
Chtěli bychom prohloubit naši práci 
a povolit za jasně stanovených pravidel 
vstup pod vlivem návykových látek. 
Začneme také pracovat s instagramem, 
který je teď mezi klienty velmi populární, 
naším cílem je být pro ně stále atraktivní.

Tým:
JAN HORYNA 
je garantem Klubu Beztíže2. Studuje 
pastorační a sociální práci na ETF 
UK, několik let se věnoval vedení 
skautského oddílu zaměřeného 
na inkluzi dětí s poruchou chování 
a autistického spektra.

JANA ALICE FORGÁCSOVÁ
studuje obor sociální práce na VOŠ 
sociálně právní.

IVA PETROVÁ 
studuje předškolní pedagogiku 
na UJEP a také kurz pracovníka 
v sociálních službách.

V roce 2018 v klubu také působili:
MGR. BARBORA ŠIKLOVÁ
vystudovala sociální a pastorační práci 
a magisterské studium sociální práce 
a politiky na FF UK.

BC. HANA JANATOVÁ 
viz Streetwork 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

149 otevřených dní

156 klientů

2360 návštěv klientů

10223 poskytnutých služeb

85 navázaných prvokontaktů
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Tým:
Bc. HANA JANATOVÁ 
je garantkou Streetworku Beztíže –
Praha 2 a také koordinátorkou terénních 
programů.. Vystudovala obor sociální 
práce na FF UK. 

BC. MATOUŠ KNAPP,
vystudoval bohemistiku a politologii na 
FF UK, ve studiu bohemistiky pokračuje 
v magisterském programu. Vedle 
terénní práce je také součástí PR týmu 
Beztíže.

V roce 2018 ve službě také působili:
MGR. BARBORA ŠIKLOVÁ
viz Klub Beztíže2.

ROZHOVOR S GARANTKOU TERÉNU HANOU JANATOVOU 

1| Kdybys měla popsat typického klienta Streetworku Praha 2 pro tento rok, jaký 
by byl?
Kluk ve věku okolo 12 let, sportovně nadaný, amatérsky se věnuje parkouru, nemá žádný 
stálý koníček. Volný čas tráví venku a v obchodních centrech s kamarády, často se nudí. 
Rád hraje počítačové hry. Zajímá se o naše akce a rád se jich účastní, pokud na ně 
nezapomene. Na sociálních sítích využívá několik profilů a stále zakládá nové. 

2| Jaké nejdůležitější změny se ve službě v porovnání s předešlým rokem udály?
Rozšířili jsme poskytované služby, uspořádali jsme první celodenní výlet a první terénní 
přespávačku. Zaměřili jsme se také na monitorování nám méně známých lokalit, 
zejména Palackého náměstí, kde jsme navázali nové kontakty. Založili jsme instagramový 
profil a nové médium využíváme v komunikaci s mládeží. 

3| Která klientská témata v průběhu roku nejvíce rezonovala službou?
Nejčastějším tématem byl volný čas. Klienti měli velký zájem o naše akce a naučili se 
využívat jejich nabídky v průběhu celého roku. Vyrazili jsme na různorodé preventivní 
akce v rámci Prahy i mimo ní, v rámci služeb jsme se pak věnovali předcházení nudě 
„tady a teď“, učili jsme mladé lidi, jak smysluplně trávit volný čas s minimem prostředků. 
 
4| Kdyby se soutěžilo o nejlepší událost, workshop, přednášku a podobně, co by 
se umístilo na prvních třech místech? 
Velmi se povedl celodenní výlet do Parku Mirákulum v Milovicích a úspěch zaznamenala 
také letní party Stav Beztíže u Vinohradské vodárny. Jako nejlepší akci ale vnímám 
terénní přespávačku, kterou jsme uspořádali pro děti, které v lokalitě pravidelně 

Streetwork Beztíže - Praha 2

  STATISTIKY

101 dní v terénu

177 klientů

1660 setkání s klienty

5400 poskytnutých služeb

37 navázaných prvokontaktů

Streetwork 
Praha 2
DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
Pondělí, čtvrtek 14–19h 
(od listopadu do února 13–18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

potkáváme. Zastřešujícím tématem akce 
byl strach a odvaha. Aktivity napomáhaly 
k překonání strachu a vlastních limitů 
a rozvíjely také spolupráci mezi účastníky.

5| S kým služba vloni spolupracovala? 
Spolupracovali jsme například s InMotion 
Academy, která pro nás připravila sérii 
parkourových workshopů. Vážíme si také 
spolupráce s Českou asociací streetwork, 
díky které jsme se mohli dále profesně 
rozvíjet. Barbora Šiklová absolvovala stáž 
v Maastrichtu, já jsem sdílela zkušenosti 
v brněnské organizaci Ratolest.

6| Jaké jsou největší výzvy pro 
následující rok?
Chceme se zaměřit na lepší propagaci 
naší služby a obecně sociální práce na 
školách. Se školami v lokalitě bychom rádi 
navázali užší spolupráci. Zároveň chceme 
pokračovat v pořádání preventivních 
a motivačních akcí, předně pak uspořádat 
akci atraktivní i pro starší klienty. 
Plánujeme i společnou akci ve spolupráci 
s Klubem Beztíže2.
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Tým:
Mgr. Bc. ROMANA WALICOVÁ, 
garantka Streetworku Beztíže – 
Žižkov a zároveň koordinátorka 
sociálních služeb. Vystudovala 
sociální pedagogiku, sociální patologii 
a prevenci. Má také zkušenosti z oblasti 
primární prevence a adiktologických 
služeb.

NIKOLA VALDOVÁ 
je studentkou speciální pedagogiky na 
PedF UK.

Povedená byla venkovní akce Graffiti grill, 
kde si klienti mohli graffiti sami vyzkoušet, 
zároveň se dozvěděli o mezích jeho 
legálnosti a důsledcích jejich překročení. 
Jako nejúspěšnější však hodnotím 
parkourové workshopy. Pro velkou 
část našich klientů je parkour aktivitou, 
které se ve svém volném čase v lokalitě 
hojně věnují. Díky našim motivačním 
akcím se mohli ve svém koníčku rozvíjet 
a zdokonalovat. 

5|S kým služba vloni spolupracovala? 
V rámci parkourových workshopů jsme 
spolupracovali s InMotion Academy 
a Freestyle halou Kolbenka. Osvědčila 
se také spolupráce s raperem a graffiti 
umělcem Fogoshem. 

6|Jaké jsou největší výzvy pro 
následující rok?
Chceme efektivněji pracovat s naším 
facebookovým profilem, skrze měsíční 
témata informovat klienty o rizikových 
trendech a obohacovat jejich povědomí 
o nich. Chystáme se také uspořádat 
celodenní preventivní výlet a budeme 
usilovat o prohloubení spolupráce 
s vedením OC Flora k zefektivnění naší 
práce s cílovou skupinou v nákupním 
centru, kde tráví svůj volný čas.

Streetwork 
Žižkov
DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
Pondělí, úterý, čtvrtek 14–19h 
(od listopadu do února 13–18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

  STATISTIKY

143 dní v terénu

184 klientů

2775 setkání s klienty

7698 poskytnutých služeb

16 navázaných prvokontaktů

Streetwork Beztíže – Žižkov
ROZHOVOR S GARANTKOU TERÉNU ROMANOU WALICOVOU 

1| Kdybys měla popsat typického klienta Streetworku Beztíže Žižkov pro tento 
rok, jaký by byl?
Typickým klientem je kluk okolo 13 let, který tráví většinu svého volného času 
s kamarády v okolí obchodního centra Flora. Mezi jeho oblíbené aktivity patří parkour 
a trávení času s partou. Pravidelně kouří a experimentuje s marihuanou. Je pro něho 
důležitá sebeprezentace prostřednictvím sociálních sítí, záleží mu na tom, jak vypadá 
a jaké nosí oblečení.

2| Jaké nejdůležitější změny se ve službě v porovnání s předešlým rokem udály?
Naše služba prošla úspěšně rozvojovým auditem České asociace streetwork. 
V každodenní práci se dlouhodobě daří navazovat vztahy a pracovat s klienty mimo 
OC Flora, zejména u základních škol. 

3|Která klientská témata v průběhu roku nejvíce rezonovala službou?
Především dívky s námi často sdílely téma vztahů v partě. Pro dívky ve věku okolo 
15 let jsou vztahy a přátelství velmi důležité, zároveň však velmi křehké. Jedním 
z negativních jevů jsou vzájemné pomluvy, často prostřednictvím sociálních sítí. Takové 
chování jsme s nimi reflektovali a pojmenovávali jeho rizika. S klienty jsme také často 
řešili školu, volný čas a návykové látky. 

4|Kdyby se soutěžilo o nejlepší událost, workshop, přednášku a podobně, 
co by se umístilo na prvních třech místech? 
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Tým:
Mgr. KRISTÝNA MALÍKOVÁ, 
garantka terénního programu 
Streetwork Beztíže – Praha 10 
a koordinátorka stáží a dobrovolníků.
Vystudovala sociální a charitativní práci 
na HTF UK.

YASMÍNA BRAHAM 
je studentkou oboru sociální 
a charitativní práce na HTF UK. Je také 
síťařkou organizace.

V roce 2018 ve službě také působili:

Bc. ELIZABETH NOVÁKOVÁ 
vystudovala adiktologii na 1. LF UK 
v Praze.

ROZHOVOR S GARANTKOU TERÉNU KRISTÝNOU MALÍKOVOU 

1| Kdybys měla popsat typického klienta Streetworku Praha 10 pro tento rok, 
jaký by byl?
Typickému klientovi je okolo 14 let. Žije v sociálně slabší rodině. Většinou se nudí a neví, 
jak trávit volný čas, jelikož rodiče nemají prostředky na podporu koníčků. Experimentuje 
s lehkými návykovými látkami a má problémy se školní docházkou či prospěchem. 
Má velký zájem o naše služby a akce s preventivním přesahem.

2| Jaké nejdůležitější změny se ve službě v porovnání s předešlým rokem udály?
Největší změnou bylo rozšíření terénní služby na celé území MČ Praha 10, nedílnou 
součástí práce tak bylo objevování nových lokalit a navazování vztahů s novými klienty. 
Vzhledem k velkému vytížení jsme také zredukovali počet dní v terénu ze 4 na 3 týdně. 

3|Která klientská témata v průběhu roku nejvíce rezonovala službou?
V posledním roce jsme s klienty častěji řešili téma šikany. Svěřovali se, že bývají terčem 
posměchu a střetávají se s poukazováním na svou jinakost. Byli jsme jim oporou, 
motivovali je k aktivnímu přístupu a nabízeli jim různé možnosti řešení. Klienti s námi 
také často sdíleli problémy ve škole a rodině, bavili jsme se o trávení volného času 
a v neposlední řadě i o problematice návykových látek.

4|Kdyby se soutěžilo o nejlepší událost, workshop, přednášku a podobně, 
co by se umístilo na prvních třech místech? 
Velmi povedená byla akce Graffiti Jam, naši klienti se také účastnili Ligy férového fotbalu 
a jeden z nich si dokonce zahrál na mezinárodním turnaji v Budapešti. Nejlepší událostí 

ale bylo skateboardové odpoledne před 
ubytovnou u Edenu. Součástí byl úklid 
skateparku, skateboardová exhibice 
a workshop Jakuba Jiráska z České 
skateboardové asociace, tvorba graffiti 
i preventivní přednáška o drogách.

5|S kým služba vloni spolupracovala? 
Kromě výše zmíněných jsme 
spolupracovali s kostelem svatého Václava 
na Čechově náměstí či s kavárnou Moabit. 
Ve spolupráci s organizací Drop In jsme 
se podíleli na sběru injekčního materiálu, 
společně s rodinným centrem Jablíčkov 
jsme se zapojili do projektu Krabice od bot 
Diakonie ČCE a obdarovali děti z místních 
ubytoven. Osvědčila se také spolupráce 
s umělkyní La Papulou a fotografem 
Filipem Soukupem.

6|Jaké jsou největší výzvy pro 
následující rok?
Přetrvávající výzvou je podrobné 
monitorování nové lokality, chceme také 
představit naši službu ve školách v lokalitě 
a v neposlední řadě uspořádat akce před 
ubytovnou Černokostelecká a v areálu 
skateparku Gutovka.

  STATISTIKY

171 dní v terénu

108 klientů

1605 setkání s klienty

4789 poskytnutých služeb

27 navázaných prvokontaktů

Streetwork 
Praha 10
DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
Pondělí, středa, čtvrtek 14–19h 
(od listopadu do února 13–18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

Streetwork Beztíže - Praha 10
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Další činnosti:
Preventivní výjezdové akce pořádáme již 10 let. Za tuto dobu jsme nasbírali celou 
řadu zkušeností v práci s jednou z nejrizikovějších skupin v ČR a zrealizovali jsme 
širokou škálu preventivních programů a aktivit. Zaměřujeme se na rozvoj rizikové 
mládeže mimo běžný rámec jejího každodenního života. Mezi nástroje, které 
jsme využili, patřilo posilování účastníků výjezdů v samostatnosti a soběstačnosti. V 
aktivitách zažívali pocit vlastní hodnoty a skrze pozitivní zpětnou vazbu se také učili 
prosociálnímu a týmovému jednání a zaujímání konstruktivních postojů.

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. 

Realizaci preventivních akcí měli v Beztíži na starost Hana Janatová a Ondřej Turek. 
Preventivní výjezdové akce podpořil ÚMČ Prahy 3, ÚMČ Prahy 10 a MHMP. 

V ROCE 2018 JSME USPOŘÁDALI 3 VÍCEDENNÍ VÝJEZDOVÉ AKCE:

JARNÍ PREVENTIVNÍ VÝJEZD – ZBRASLAVICE 
25.–27. května

Účastníci museli vykročit ze své komfortní zóny – navštívili lanové centrum, bungee 
running, někteří jeli poprvé v životě na jízdním kole, učili se koncentraci při střelbě 
ze vzduchové pistole. Z pohledu prevence se na akci podařilo podpořit týmovou 
spolupráci mezi jednotlivými účastníky, z nichž se mnozí vzájemně neznali. Na této 
akci jsme spolupracovali s Husitským centrem.

RESOCIALIZAČNÍ POBYT – JIŘETÍN POD JEDLOVOU 
9.–13. července

Jednalo se o resocializační pobyt 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 včetně imaginace a výroby sádrových 
masek. Děti poznaly nové prostředí zcela odlišné od jejich pražské reality, učily 
se přebírat zodpovědnost například při péči o chalupu a respektovat nastavené 
hranice.

Narozeninová party, 14. 2. 2018
Klub Beztíže
Stav Beztíže, 7. 6. 2018
Hřiště u Vinohradské vodárny

VrSHOWice party, 13. 9. 2018
Čechovo náměstí
Beztíže zatápí, 25. 10. 2018
Kasárna Karlín

DALŠÍ NADSTAVBOVÉ AKCE BEZTÍŽE

1 Celodenní výlet do Parku Mirákulum
2 Dvě přednášky organizace Imperativ 

na téma šikany, rasismu, extremismu 
a kriminality z nenávisti

3 Fotografický workshop Fotíme Nusle
4 Fotografický workshop Známé tváře 

s vernisáží v Komunitním centru Žižkov
5 Inkluzivní akce Čarodějnice 

v DDM Ulita
6 Inkluzivní fotbalový turnaj v DDM Ulita
7 Inkluzivní parkourový workshop 

v DDM Ulita
8 Modelový workshop 

Pracovní pohovor v Klubu Beztíže2

9 Narozeniny Klubu Beztíže2 na 
Folimance

10 Pravidelné rapové workshopy v Klubu 
Beztíže (fungují již od roku 2011)

11 Preventivní akce a workshop Graffiti 
jam ve Vladivostocké

12 Preventivní filmové kluby v kavárně 
Moabit

13 Program primární prevence na téma 
multikulturalismu na ZŠ Cimburkova

14 Přednáška Jiná Praha s Karimem 
z organizace Pragulic

15 Přednáška romského boxera Standy 
Tišera O boxu a agresi

16 Skateboardové odpoledne 
ve skateparku Nad Slávií

17 Spoluúčast na slavnostech Zažít město 
jinak na Čechově náměstí, Nuselských 
schodech a před kinem Aero

18 Tradiční série workshopů Parkourové 
léto Beztíže

19 Účast v Lize férového fotbalu 
platformy Fotbal pro rozvoj

20 Výlet do dolů v okolí hradu Karlštejn 
a města Beroun

PODZIMNÍ PREVENTIVNÍ VÝJEZD – MUKAŘOV-BOROVICE 
 27.–30. září

Akce o výzvách a zodpovědnosti. Sami jsme se starali o chod objektu, úklid 
a vaření. Připravili jsme noční stezku odvahy kolem místního hřbitova a celodenní 
výpravu s trasou cca 20 km skrze zaniklou obec Jabloneček, kde jsme skrze hru 
reflektovali historické události v našich dějinách. Vařili jsme v kotlíku na otevřeném 
ohni, realizovali jsme sérii pohybových, rozvojových a týmových aktivit včetně hry 
Helena Kellerová, kde účastníci zažívali skrze příběh této hluchoslepé ženy vjemy 
jako vůně, zvuky, vzájemné doteky atd. Poslední den jsme vyrazili do Mnichova 
Hradiště.

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 cílovou skupinu atraktivními 
a motivujícími vzory.
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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 webových stránkách www.
beztize.ulita.cz a facebookových stránkách a instagramu jak celé Beztíže, tak 
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, 3 a 10 a v dalších 
lokálních periodikách. Naši práci jsme v loňském roce také představili v deníku 
Právo a na Novinkách.cz., Hatefree.cz a na Blesk.cz. Mediální výstupy Beztíže 
najdete na našich stránkách v sekci “Beztíže v mediích”. 

Účastnili jsme se soutěže Co na to Češi na TV Nova, abychom přiblížili naši práci 
veřejnosti. Vyhráli jsme! Výhru použijeme na nákup auta na přepravu materiálu a 
realizaci výjezdových akcí.

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). Aktualizovali jsme informační video o našich službách. 
Ve spolupráci se studenty ze Střední průmyslové školy grafické v Hellichově ulici 
jsme vytvořili několik grafik na reprezentační trička. Nabídku merche postupně 
rozšiřujeme o hrníčky, kšiltovky, placky. Předměty můžete zakoupit na našich 
akcích i objednat na webu a tím nás podpořit.

Skrze pedagogy, pedagogicko-psychologické poradny a přímé návštěvy 
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 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 
pracujících s dětmi a mládeží na Praze 2 a ve stejné lokalitě se účastníme i 
setkání v rámci Systému včasné intervence.

DOBROVOLNÍCI A STÁŽISTÉ

Dveře Beztíže jsou otevřené i stážistům ze škol či jiných organizací a institucí. V roce 
v 2018 u nás čerpalo inspiraci celkem 15 stážistů z ČR. Navštívili nás také například 
kolegové z dánské organizace Ungdomsringen, z Polskie Forum Migracyjne, z 
italské FIO.PSD a také z OPEN GROUP či ze španělské Diesis.
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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

Samozřejmou součástí rozvoje organizace je vzdělávání pracovníků. V roce 2018 
jsme se účastnili konferencí, seminářů a workshopů v oboru práce s mládeží, 
sociální práce, prevence, managerských dovedností i dalších oblastí. Za všechny 
zmiňme alespoň následující:

 - mezinárodní kriminologická konference Eurocrim v Sarajevu
 - Tudytam: Řešení a zvládání konfliktů, Práce s emocemi v sociálních službách
 - Barevný svět dětí: Start mladých lidí do dospělého života
 - Česká asociace streetwork: Úvod do sociálně-právní ochrany dětí, 

Práce s agresivním klientem, Základy terénní práce s mládeží, Jak vést malý tým
 - Diakonická akademie: Průvodce krizovou intervencí
 - Edupol: Jak motivovat klienta v sociální službě
 - interní vzdělávání: Individuální plánování, Attachment

...a jako stážisté jsme navštívili tato spřízněná zařízení:
Fryshuset (Švédsko), BV Jong (Nizozemsko) – inspirace a síťování služeb společně s 
delegací z MPSV, NZDM Pavlač – Ratolest, NZDM Jižní pól – Proxima Sociale, NZDM 
Modrý pomeranč – Salinger, TP Proxima P12 – 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 
sdílíme se všemi pracovníky Beztíže na úterních poradách celého týmu, kterým 
říkáme “Hemžení”, kde se dále navzájem inspirujeme novinkami z oboru a 
pracujeme na společných akcích. Naše vedení se schází každé pondělí v rámci tzv. 
Úderné skupiny či garantských porad. 
V týmech jednotlivých služeb se týdně účastníme intervizí, kde rozebíráme 
příběhy klientů a hledáme nejvhodnější řešení jejich situace. Každý měsíc navíc 
docházíme na supervize pod odborným vedením supervizorů (Zbyšek Mohaupt, 
Světlana Pokorná-Vrablecová, Lena Tomšů). Vedení pracuje pod supervizí Heleny 
Kožíškové, Michaela Chytrého a Jana Šípa.
Stejně jako v předchozích letech zrealizoval tým Beztíže i v loňském roce velké 
strategické plánování, kde jsme analyzovali, evaluovali a plánovali naši práci.
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Rozpočet Beztíže 2018 Děkujeme

PŘÍJMY

MPSV: Klub Beztíže 3 090 000 Kč

MPSV: Streetwork Beztíže 2 045 000 Kč

MČ Praha 2: Klub Beztíže2 400 000 Kč

MČ Praha 2: Streetwork Beztíže 400 000 Kč

MČ Praha 3: Streetwork Beztíže 96 000 Kč

MČ Praha 10: Streetwork Beztíže 707 200 Kč

MČ Praha 3: Preventivní výjezdové akce 122 900 Kč

MČ Praha 10: Preventivní a výjezdové akce 157 400 Kč

HMP: Účelová dotace 640 00 Kč

HMP: Prevence kriminality 1 000 000 Kč

Vlastní zdroje 11 400 Kč

CELKEM 8 669 900 Kč

CELKEM 8 671 600 Kč

Mgr. Ing. Irena Ropková, 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
Ing. Hana Prokopová Nesrstová, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Mgr. Jindřich Exner, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
PhDr. Tereza Eichlerová, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Mgr. Jana Havlíková, oddělení prevence MHMP
Bc. Jana Štosková, oddělení prevence MHMP
Mgr. Martina Kryšpínová, DiS., oddělení prevence MHMP
Bc. Věra Syřínková, oddělení prevence MHMP
Mgr. Petra Jírů, referentka registrace sociálních služeb, 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
Mgr. Miroslava Pytlíková, OŘ MP Praha 3
Bc. Michal Ridl, ředitel OŘ MP Praha 10
a dalším pracovníkům PČR a MP

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti MPSV
Mgr. Štěpán Bolf, systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí MPSV
Mgr. Jana Poláková, metodička oddělení transformace služeb pro rodiny a děti MPSV
Bc. Matouš Korbel, metodik oddělení transformace služeb pro rodiny a děti MPSV
Bc. Pavel Houška, metodik oddělení transformace služeb pro rodiny a děti MPSV
Mgr. Andrea Šafařík Fridmanská, oddělení transformace služeb pro rodiny a děti MPSV

David Gregor, zástupce starostky MČ Praha 3
Mgr. Ondřej Rut, radní MČ Praha 3
Štěpán Štrébl, MPhil, 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
Bc. Martina Vejmělková, 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
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 3
npor. Mgr. Karel Müller, MO PČR Žižkov
npor. Mgr. Bc. Marek Svoboda, MO PČR Jarov

Mgr. Michal Kočí, radní MČ Praha 10
Mgr. Ondřej Počarovský, radní MČ Praha 10
Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního ÚMČ Praha 10

Platy a OON 5 277 100 Kč

Odvody 1 745 600 Kč

Materiál 159 800 Kč

Vybavení 193 300 Kč

Energie 105 100 Kč

Opravy a udržování 71 100 Kč

Cestovné 43 400 Kč

Služby 973 200 Kč

Ostatní náklady 103 000 Kč

VÝDAJE



Partneři

32 33

ZA 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.

Adam Pospíšil / Alžběta Kvasničková / Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha / 
Barbora Součková / Bret Stephenson / Cirqueon / Černý Petr Tattoo / Česká asociace 
skateboardingu / Česká asociace streetwork / Čhavorenge a Ida Kelarová / Člověk v tísni / 
Dětský Skate kemp / DJ Bica / Drop In / Edita Janečková a Nová Trojka / Ema Traplová / 
Eva Vernerová/ Foggy Fogosh / Fotbal pro rozvoj / Funky Brothers / Helena Kožíšková / 
Imperativ / In Motion Academy, Pavel Cibulka a další lektoři / INEX-SDA / Jablíčkov / 
Jahoda / Jakub Jirásek / Jan Bendig / Jan Losenický / Jan Šíp / Jan Vališ / Johan Kolínský / 
Jiří Horák a YMCA / Jules a Jim / Kala´s Shuffle School + Matyáš Kalafa / Karolina Mendlová / 
Kasárna Karlín / kavárna Moabit / Kristýna Maková / LaPapula / Lata / Lena Tomšů / 
Leoš Jandera / Letní dům / Lukáš Kačerovský / Lukáš Wimmer / Martin Dobeš a Agentura 
pro sociální začleňování / Martina Vondrová / Martinus / MC Riko / Metoděj a Dozer / 
Michael Chytrý / MIRET / My.Aktivity / Ondřej Matys / Paleček / PANTER / pastorační asistent 
Martin Peroutka / Petr Hrab / Petr Kotek / Petr Pierre Vízdal / pracovní skupina Župan / 
Pragulic a Karim / Progressive o.p.s. / Proxima Sociale / Přátelé Nuselských schodů / 
Radmila Jedličková / Radoslav Banga – Gipsy.cz + Veronika Konopíková / Refew / R-mosty / 
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha – Vršovice / Salesiánské 
středisko mládeže / Spindoctors / Stanislav Drbout / Stanislav Tišer / Světlana Pokorná-
Vrablecová / Šimon Fiala / Tereza Keřkovská / Timotej Hanzl / Tres Consulting / UGC / 
Veronika Jindrová / Vít Čelikovský / Vlasta Geryková / Vlastimil Hruška / Vojtěch Palouš / 
YMCA / Zbyšek Mohaupt / Zuzana Otrubová

Bc. Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé ÚMČ Praha 10
Mgr. Anna Chochulová, vedoucí oddělení sociální ochrany dětí a práce
Bc. Linda Zákorová, vedoucí oddělení sociální práce ÚMČ Praha 10
Mgr. David Florian,  vedoucí referátu kurátorů pro mládež ÚMČ Praha 10
Mgr. Zuzana Stupáková, kurátorka pro mládež ÚMČ Praha 10
Mgr. Zdeňka Šulcová, kurátorka pro mládež 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
Bc. Lukáš Bachura, DiS., kurátor pro mládež ÚMČ Praha 2
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 2

Mgr. Lucie Hašková, ředitelka Husitského centra
Mgr. Táňa Jírová, NPK Husita
Mgr. Jakub Čihák, ředitel R-mosty
Bc. Tomáš Rezek, vedoucí NZDM R-mosty
Bc. Pavel Bukáček, vedoucí CDM Teen Challenge
Mgr. Pavel Klíma, Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3 a 9
Mgr. Edita Janečková, ředitelka Nové trojky
Bc. Jana Lišková, ředitelka RC Paleček
Ing. Irena Meisnerová, ředitelka ZŠ Cimburkova
Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka ZŠ náměstí Jiřího z Lobkovic


