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Úvodní slovo

Beztíže je nedílnou součástí Ulity již mnoho let. Představuje cestu a způsob práce 
s mládeží, které mnoho podobných organizací odmítá. Snažíme se na mladé lidi 
dívat širším pohledem a tam, kde končí efektivita pedagogické práce, plynule 
nastupuje sociální pracovník.
Mládež je různorodá a hranice mezi těmi, kteří spořádaně chodí do školy, 
odpoledne na kroužky a nemají výrazné problémy, a těmi, kteří bezcílně bloumají 
ulicemi, tráví volný čas v nákupních centrech nebo jakkoliv potřebují pomoci, je 
tenká.
Zmiňované trávení volného času v obchodních centrech je v poslední době velkým 
tématem nejen na poli sociálních služeb, kriminální prevence, ale i školství. Daleko 
častěji se týká běžných dětí ze základních či středních škol. A nejen jako matka dětí 
v pubertálním věku jsem ráda, že i v této oblasti aktivně působí Beztíže a její terénní 
pracovníci.
Díky za práci všem pracovníkům Beztíže i lidem a organizacím, kteří nám fandí 
a jakkoliv podporují to, co děláme.

V roce 2020 vstupujeme do 20. roku existence Beztíže. Za tu dobu se naše oddělení 
stalo součástí života stovek mladých lidí nejen z Prahy. Mnoho z nich jsme podpořili 
na jejich cestě k dospělosti a dnes hrdě přicházejí ukázat, kam se dostali a posunuli. 
Kromě již osvědčených programů jsme se v roce 2019 více opřeli do spolupráce 
s pedagogickými kolegy z Ulity a společně vytváříme množství inkluzivních 
akcí. V bezpečném prostředí propojujeme děti z různorodých sociálních skupin 
a kromě obohacujících interakcí vznikají i nová přátelství či projekty. Každým dnem 
pracujeme na naplňování našich hodnot – partnerství, profesionality a odvahy jít 
s dobou. Děti a mládež totiž přinášejí novou perspektivu vnímání světa, kterou 
respektujeme a rozvíjíme. Beztíže získává důvěru mladých lidí a dosahuje takových 
výsledků a šíře záběru díky nasazení každého, kdo se do chodu oddělení zapojuje. 
Děkujeme za energii, důvěru a podporu!

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 lektorka a mentorka dalšího vzdělávání pedagogů.

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 s rizikovou 
mládeží v USA.



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, tři terénní programy a nabízíme 
množství preventivních aktivit pro mladé lidi, kteří jsou potenciálně 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 jejich potenciál 
a pomáhají jim hledat zdravou identitu. 

NAŠÍM CÍLEM JE …

zlepšit sociální dovednosti mladých lidí, pomoci jim překonat obtížné životní 
situace, naučit je lépe zvládat každodenní život a orientovat se ve svém sociálním 
okolí. Snažíme se tak redukovat sociální handicapy a snižovat rizika vyplývající 
z jejich životního stylu. Děti a mládež také vedeme k aktivnímu přístupu 
k životu, k samostatnému a zodpovědnému jednání, rozvíjíme jejich talenty 
a podporujeme je v osobních cílech.
Udržujeme stabilní služby, které se nebojí nových aktivit a reflektují aktuální 
potřeby mládeže i místní komunity na základě 19leté činnosti, znalosti 
specifického prostředí Prahy 2, Prahy 3 a Prahy 10, vzájemného respektu 
a důvěry v programy Beztíže. Ohroženou mládež podporujeme v zapojení do 
společnosti, odstraňujeme sociální bariéry a zaměřujeme se na rozvoj místní 
komunity.

NABÍZÍME

doprovody na úřady, poradenství, 
informace
motivační a podpůrné rozhovory,
doučování
sportovní, výtvarné, hudební a jiné 
workshopy

inspiraci, jak trávit volný čas 
smysluplně
prostředí k rozvoji vlastních talentů 
a dovedností
podporu v úspěšném zapojení do 
společnosti

PRINCIPY NAŠICH SLUŽEB

Vytváříme zázemí pro bezpečnou zábavu, odpočinek i osobní rozvoj. Naše 
preventivní práce je založena zejména na důvěře mladých lidí k odborným 
pracovníkům a na dlouhodobé kontinuální činnosti ve prospěch ohrožené 
mládeže. Služby nabízíme a poskytujeme dle principů nízkoprahovosti, tzn. ve 
snaze minimalizovat časové, prostorové, psychologické, sociální a finanční bariéry, 
aby byla umožněna maximální dostupnost ve využívání programů. Ponecháváme 
pouze “nízký práh” v podobě základních pravidel. S každým zájemcem uzavíráme 
dohodu o poskytování služby, ve které mu srozumitelně uvedeme, co všechno daný 
program zahrnuje.

V roce 2015 jsme založili neziskovou organizaci Beztíže, z. ú., která rozšiřuje 
činnost oddělení Beztíže a DDM Ulita. V roce 2019 jsme společně realizovali celou 
řadu volnočasových aktivit zaměřených na prevenci kriminality. Pořádali jsme 
sportovní, hudební i výtvarné workshopy, inkluzivní aktivity, výlety a také velké 
zábavně-motivační akce. Podrobněji se o nich dozvíte dále či na webové stránce 
www.beztize.wordpress.com.

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY:
Klub Beztíže na Žižkově
Klub Beztíže2 v Nuslích

TERÉNNÍ SLUŽBY:
Streetwork Beztíže – Praha 2
Streetwork Beztíže – Žižkov
Streetwork Beztíže – Praha 10

NADSTAVBOVÉ AKTIVITY:
zábavně-motivační 
akce, výjezdové akce, 
workshopy, preventivní 
programy pro školy

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 svoje 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.



S aktivitami Beztíže jsem se 
seznámila už před několika lety 
a od té doby je velmi ráda sleduji. 
Jako publicistku a DJku, která se 
zaměřuje na rap, mě těší, že zařízení 
dětem a mladým lidem nabízí aktivity 
spojené i s populární kulturou, která 
je zajímá. A snaží se jim ukázat nejen 
její komerční tvář, ale i tu s hlubší 
výpovědí, která jim může být inspirací 
z hlediska osobního růstu. V rámci 
naší spolupráce jsem navštívila 
několik akcí Beztíže a setkala jsem se 
s řadou tamních pracovníků, kteří mají 
velmi profesionální přístup a snaží 
se klub stále posouvat dopředu. 
Zároveň to vypadá, že se tam díky 
jejich nadšení, vnímavosti a vřelému 
přístupu k mladým návštěvníkům 
a návštěvnicím jejich služeb daří 
budovat tolik důležité vztahy 
naplněné pochopením a důvěrou.

Mary C
Radio Wave – Český Rozhlas 

S pracovníky Ulity a Klubu Beztíže 
se potkávám pracovně po celý rok 
během různých akcí pořádaných 
pro podporu pracovníků se 
znevýhodněnou mládeží. Pro svou 
práci mají to pravé zaujetí a neustále 
přemýšlejí, jak svou cílovou skupinu 
s tak proměnlivými zájmy zaujmout 
i jak podat pomocnou ruku.

Martina Horváthová
Dům zahraniční spolupráce

Osobnosti o Beztíži

Hana Ripková 
a tým Fulbrightovy komise

Práci Beztíže sledujeme mnoho let 
a pravidelně navštěvujeme akce, 
které pořádají pro děti a mládež. 
Bez výjimek jsme se i my výborně 
bavili, ale současně jsme si dobře 
uvědomovali, že pod povrchem 
zábavných a přístupných aktivit 
se skrývá unikátní spojení sociální 
a edukativní práce. Vypadá to vše 
tak lehce a improvizovaně, ale je za 
tím nasazení mnoha odborníků, kteří 
jsou zároveň zapáleni pro to, co dělají. 
Rozumí potřebám a světu dětí, které 
oslovují. Umějí si přizvat inspirativní 
osobnosti, které děti uznávají a jsou 
jim blízké a srozumitelné.
V tomto roce jsme se o radost 
z návštěvy Beztíže podělili i s našimi 
stipendisty, profesory z amerických 
univerzit. Ohromila je profesionalita, 
rozmanitá programová nabídka 
i nadšení všech, kteří se na práci 
Beztíže podílejí. Přejeme Beztíži sílu 
a energii do dalších let!

nevědí si s něčím rady

jsou ohroženi sociálně 
nežádoucími jevy (např. nestabilní 
rodinné zázemí nebo prostředí se 
zvýšenou konzumací návykových 
látek)

nacházejí se v obtížné životní 
situaci (např. hrozící ústavní 
výchova, těhotenství, odchod 
rodiče do výkonu trestu, těžký 
rozvod rodičů)

jsou v konfliktu se sociálním 
okolím či společenskými normami 
(např. kázeňské přestupky, 
kriminalita, agrese)

volný čas tráví rizikově 
(konzumace návykových látek, 
nebezpečné sporty, bitky)

chtějí smysluplně trávit volný 
čas a podpořit v osobním rozvoji 

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

SLOVNÍČEK ULICE
brácha – dobrý kamarád
buchna – injekční stříkačka 
používaná pro aplikaci drogy
cringe – podivný člověk
degeš – špinavý (člověk)
facha – práce
fela – kamarád
fl exit – zevlovat, vytahovat se
freestyle – rapová improvizac
houslista – člověk, který se 
sebepoškozuje řezáním
jet do Holandska – zkouřit se 
marihuanou
kalo – heroin 
klátit, šustit – mít pohlavní styk
konina – poskok, sluha
koště – jemná nadávka
majk – mikrofon
moták – opilec
naker – ne, nedělej to
parno – pervitin
pentagram – instagram
pijala – cigareta
plesknout si – injekčně aplikovat 
drogu
privát – party u někoho doma
rakovina – univerzální nadávka
servus – přátelský pozdrav
skap – chcípnout, zdechnout
slož – peníze složené od více lidí 
např. na lahev alkoholu 
šašek – univerzální slovo pro 
výsměch
špek – marihuanový joint
trubka – nešika, jemná nadávka
vapo – vaporizér (slouží ke kouření)

S kým pracujeme

Jedná se tedy konkrétně o děti 
a mladistvé, kteří tráví volný čas mimo 
domov – v ulicích, parcích, v obchodních 
centrech, pohybují se v rizikovém 
prostředí, nemají motivaci nebo 
prostředky k navštěvování zájmových 
kroužků a nuda je vede k nebezpečným 
způsobům zábavy. 

Mladí lidé, se kterými pracujeme, 
řeší například problémy v rodině, 
šikanu, špatný prospěch ve škole 
či komplikované vztahy se svým 
okolím, experimentují s návykovými 
látkami, potýkají se se závislostí či mají 
zkušenost s drobnou kriminalitou. Jsou 
to ale také ti, kterým se nedostává 
příležitostí k rozvíjení vlastního 
potenciálu a uskutečnění životních 
snů a cílů.

Poznal jsem Beztíži jako místo, kde 
se mohou setkávat děti i dospělí 
z různých sociálních vrstev. Jako 
otevřené místo, kde člověk může 
diskutovat, hrát si nebo i zevlovat 
a zároveň cítit sounáležitost s místní 
komunitou. V době prohlubování 
rozdílů ve společnosti a zvyšování 
napětí to není málo. Praha 3 má 
díky Beztíži místo, které přispívá 
k posilování mezilidských vztahů 
a odbourávání sociálních zdí 
a stereotypů.

Martin Dobeš
Odbor pro sociální začleňování 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR



ADAM (24), 
STREETWORK BEZTÍŽE – ŽIŽKOV

Adama známe již deset let a během 
této doby jsme s ním řešili mnoho 
těžkých životních situací, jako jsou 
problémy ve škole, složité rodinné 
vztahy či užívání návykových látek. 
Jsme s ním v kontaktu pravidelně, 
buď osobně, nebo přes sociální 
sítě. Donedávna byl nezaměstnaný, 
motivovali jsme ho k přihlášení 
na pracovní úřad a společně jsme 
usilovali o to, aby práci získal. 
V současné době Adam již pracuje, 
před několika měsíci se nicméně 
těžce zranil a nevěděl, jak vyřídit 
vyplacení peněz od pojišťovny. 
Obrátil se proto na nás a my mu při 
vyřízení této žádosti asistovali. Jsme 
pro něj určitou jistotou v jeho životě, 
to nám také často říká a oceňuje, 
že se na nás může obrátit, kdykoli 
potřebuje.
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MARTINA (18), STREETWORK BEZTÍŽE – PRAHA 10

Martina s námi spolupracuje pátým rokem. Baví ji fotbal a spolu s námi se již čtyři 
roky účastní Ligy férového fotbalu. Ta zahrnuje tři fáze – předzápasovou diskuzi, 
utkání a pozápasové vzájemné hodnocení – a učí tak mladé lidi komunikovat 
ve vypjatých situacích prostřednictvím dialogu a kompromisu. Martina díky 
pravidelné spolupráci vyrazila na mezinárodní turnaj ve Francii a v rámci LFF 
působí nově jako mediátorka, dohlíží na celou hru, vede diskuze a napomáhá řešit 
konfl ikty adekvátním způsobem. V lize získala možnost se realizovat, naučila se 
přijímat odpovědnost a i díky ní se výrazně osamostatnila. Na Beztíži nicméně 
nezapomíná, vždy nás ráda vidí a sdílí s námi novinky ze svého života. 

RICHARD (13), 
STREETWORK BEZTÍŽE – PRAHA 2

S Richardem se známe necelý 
rok a půl. Nejprve byl k terénním 
pracovníkům nedůvěřivý, 
využívali jsme proto preventivních 
volnočasových aktivit, díky nimž 
jsme s ním navázali hlubší vztah. 
Richard tráví většinu svého volného 
času s partou venku. Nejen mezi 
jeho vrstevníky je velkým tématem 
agrese, pouliční bitky a násilné řešení 
konfl iktů. S násilím se Richard setkal 
i v rodině a ve svém okolí neměl 
nikoho, komu by se mohl svěřit. Toto 
téma jsme s ním otevírali a nabízeli 
nové pohledy na situace, se kterými 
se setkával, probírali jsme strategie, 
které může používat k ovládnutí 
vlastních emocí. Pomáhali jsme mu 
řešit spory s kamarády a umožňovali 
vidět situace z jiné perspektivy. 
V konstruktivním řešení konfl iktů 
jsme Richarda podporovali 
i v rámci basketbalových tréninků 
a výjezdových akcí. Sám na sobě 
pozoruje změnu, říká, že už se nyní 
dokáže více ovládat a nad situacemi 
se zamýšlet dříve, než koná.

IVAN (12), KLUB BEZTÍŽE

Ivan bydlí na Žižkově a Klub Beztíže 
navštěvuje přesně rok. Je to 
jedináček, jeho rodiče jsou cizinci,  
jsou pracovně velmi vytížení, a on 
tak tráví hodně času sám. Pro Ivana 
je klub místem, kde může kvalitně 
strávit svůj volný čas, rád si půjčí 
Xbox a zahraje si fotbálek nebo 
deskovou hru, což mu pomáhá 
rozvíjet vztahy se svými vrstevníky. 
Ve škole se Ivan často dostával 
do konfl iktů se svými spolužáky 
a připadal si v rámci třídy odstrčený. 
V klubu nalezl prostor, kde může 
tyto záležitosti sdílet a promluvit 
si o tom, jak nakládat s obtížnými 
situacemi, které ve školním kolektivu 
zažívá. Mimo to se Ivan rád staví na 
kus řeči, říci nám o svých nových 
zážitcích a vyslechnout si náš postoj. 
Ivan si klub oblíbil, rád ho ukazuje 
svým dalším kamarádům, kterým 
sděluje, jak je pro něj služba důležitá 
a užitečná, a předává tak svoji dobrou 
zkušenost dál.

Příběhy HONZA (15), KLUB BEZTÍŽE2

Honzovi je 15 let a Klub Beztíže2 začal 
navštěvovat před rokem. Vždy se 
však držel stranou a nedokázal se 
zapojit do kolektivu. Navazovali jsme 
s ním postupně vztah a budovali 
důvěru. Svěřoval se nám, že doma 
zažívá násilí ze strany staršího bratra, 
který zároveň užívá tvrdé drogy. 
Honza byl rovněž ve škole terčem 
šikany a jeho sebevědomí bylo velmi 
nízké. V klubu jsme mu poskytovali 
bezpečný prostor pro sdílení 
problémů, které jsme společně 
probírali, a řešili, co dál. Honza se 
také zúčastnil dvou výjezdových 
akcí, vystoupil ze své osobní zóny, 
poznal jiné prostředí a navázal nová 
přátelství, která udržuje dodnes. 
S naši pomocí sehnal brigádu v klubu 
USK a postavil se více na vlastní 
nohy. Honzovo sebevědomí postupně 
rostlo a on se dokázal svým 
problémům postavit čelem. Překonal 
strach a svěřil se s nimi matce, která 
je začala aktivně řešit. Jeho bratr 
se musel odstěhovat a výrazně se 
zlepšila i situace ve škole. Honza do 
klubu dochází stále a do činností se 
sám aktivně zapojuje. Začal také více 
přemýšlet o své budoucnosti, má 
velmi rád zvířata a uvažuje o povolání 
veterináře.



Naše činnost v roce 2019:
INKLUZIVNÍ AKCE

Unikátní postavení Beztíže jako součásti DDM Praha 3 – Ulita poskytuje významnou 
příležitost pro inkluzi dětí a mládeže z odlišného prostředí. Spolu s pedagogy 
a lektory z DDM jsme nabídli řadu preventivních aktivit, jakými byly např. 
workshop slam poetry, basketbalové odpoledne či úniková hra Horor v Ulitě. 
V rámci aktivit se nám dařilo narušovat vžité předsudky různých skupin 
a podporovat vzájemnou spolupráci. Vytvořili jsme bezpečný prostor, kde jsme se 
obešli bez dosavadních urážek, konfliktů a bitek. Inkluzivní charakter měla i oslava 
4. narozenin Klubu Beztíže2, kde se v rámci cirkusového a výtvarného graffiti 
workshopu setkali návštěvníci z řad ohrožené mládeže a běžné veřejnosti. Účastníci 
měli během akcí možnost seberealizace, zkusili si neobvyklou práci s textem 
i výtvarnou činnost a mnohdy poprvé trávili svůj volný čas s lidmi z jiného 
sociálního prostředí. Náš přístup jde v duchu progresivní sociální politiky 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.

PROHLUBOVÁNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI DDM

S naší organizací DDM Praha 3 – Ulita jsme se stali součástí projektu 7 statečných 
pořádaného organizací Tudytam. Spolu s dalšími šesti vybranými organizacemi 
z celé ČR procházíme změnovým procesem za účelem zvýšení kvality našeho řízení. 
Naším společným cílem je také další prohlubování spolupráce a maximální využití 
potenciálu propojení pedagogických a sociálních služeb. V rámci projektu 
proběhla řada setkání všech zaměstnanců DDM a vznikl plán budoucí kooperace 
s výrazným posílením inkluzivního programu.

SPOLUPRÁCE S ČAS A ORGANIZACEMI Z OBORU

V Beztíži klademe důraz na spolupráci s Českou asociací streetwork a dalšími 
organizacemi v oboru. Naše kluby se zapojily do Týdne nízkoprahových klubů, 
během nějž měla veřejnost možnost do nich nahlédnout a dozvědět se více o jejich 
funkci a poslání. Beztíže byla také přizvána k mezinárodnímu projektu Magic 
Wand, ve kterém pod záštitou ČAS reprezentujeme spolu s organizacemi Likusák 
a Ponton Českou republiku. V rámci spolupráce pěti evropských států (Slovinsko, 
Chorvatsko, Portugalsko, Nizozemsko a ČR) vzniká mezinárodní metodická 
příručka terénní práce s mládeží.
Pravidelně jsme se účastnili Fóra terénní práce a aktivně jsme působili ve 
skupině ŽUPAN sdružující pražské sociální služby pro mládež, sdíleli jsme 
zkušenosti a získávali podněty a inspiraci pro vlastní práci. Zúčastnili jsme se také 
mezinárodního semináře NE(E)T WORKING v rámci evropského programu 
Strategické partnerství pro inkluzi. Diskutovali jsme o principech, příkladech 
dobré praxe a navázali kontakt s několika organizacemi pro případnou spolupráci. 
Spolupracovali jsme i s vládními institucemi, vedoucí Beztíže Tomáš Klumpar 
se podílel na dvou odborných publikacích MPSV, které definují metody 
preventivních služeb pro rodiny s dětmi a inovují práci s ohroženými dětmi 
a rodinami.

PRÁCE S MLÁDEŽÍ V OBCHODNÍCH CENTRECH

Všímáme si problematiky mládeže v obchodních centrech, v jejich okolí dochází 
často ke konfliktům a setkáváme se i s distribucí návykových látek. Zejména 
v posledním roce jsme se proto na práci v těchto prostorách zaměřovali. Více se 
můžete dočíst v kapitole Streetwork Beztíže – Žižkov. Beztíže byla zároveň jako 
příklad dobré praxe přizvána na mezioborové setkání Obchodní centra: 
(ne)bezpečné trávení volného času dětí a mládeže? konané Probační 
a mediační službou v Olomouci. Cílem bylo reflektovat zhoršenou situaci, podělit se 
o zkušenosti z terénní práce v tomto specifickém prostředí a nastínit možnosti, jak 
s tímto fenoménem dále pracovat.

18. NAROZENINY BEZTÍŽE

V březnu 2019 dosáhla Beztíže plnoletosti a naše 18. narozeniny jsme oslavili 
spolu s mládeží i širokou veřejností v Klubu Beztíže. Na programu byl fotbálkový 
turnaj, kadeřnický koutek, aktivity na hřišti i hry pro nejmenší. V rámci hudebního 
bloku vystoupili interpreti Romane Čave, 52 Fifty Two a UGC, tedy skupiny, které 
v Beztíži přímo vznikly, a program uzavřel Jan Bendig, který roztančil celý klub. 
Na akci dorazilo přes 250 lidí, potkaly se různé generace, lidé z odlišného prostředí 
a společně si užívali jedinečnou atmosféru celé oslavy.



Klub Beztíže
Jedním ze zásadních témat, kterému se věnujeme, je konflikt ohrožené mládeže 
se sociálním okolím a bariéry v soužití s místní komunitou. Mladí lidé se často 
setkávají s nepochopením a odmítáním ze strany společnosti. Na vině mohou být 
sociální předsudky, ale také špatné zkušenosti s chováním mládeže. Ta často 
vyrůstá v prostředí bez pozitivních vzorů a vybočuje ze společenských norem. 
V lokalitě došlo k vniknutí do opuštěného domu, vandalismu na odstavených 
autech a okolí klubu bylo znečištěno odpadky, což se stalo podnětem k několika 
stížnostem místních obyvatel.
Na problému jsme pracovali s oběma stranami. Uspořádali jsme řadu setkání se 
sousedy, vyslechli jejich postoj a sbírali jsme podněty k lepšímu soužití. S mládeží 
jsme výstupy ze setkání probírali v rámci Klubových parlamentů, společně 
jsme vytvářeli pravidla chování v okolí klubu a diskutovali o významu dobrých 
sousedských vztahů. Díky každodennímu kontaktu a hlubokým vztahům jsme 
mohli téma vztahů s okolím otevírat i v rámci individuálních rozhovorů, čímž 
připravujeme jednotlivce na zodpovědnější zapojení do společnosti. V neposlední 
řadě jsme uspořádali několik úklidových brigád v okolí klubu, mladí lidé tak dali 
místní komunitě viditelnou zprávu, že jim vztahy s okolím nejsou lhostejné.
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  STATISTIKY

190 otevíracích dní

322 uživatelů služby

2945 návštěv klubu

1263 hodin intervencí

161 navázaných prvokontaktů 
(první návštěva v klubu)

Bitky a agresivní chování jsou mezi 
mládeží dlouhodobým fenoménem. 
Problém má dva významné zdroje. 
I vlivem velké popularity bojových 
sportů, jako je MMA či wrestling, se 
mnoho mladých lidí v bitkách vzhlíží 
a vnímá je jako způsob zábavy. Na 
druhé straně považuje část mládeže 
násilí za běžné (a účinné) řešení 
konfliktů a agrese slouží také jako 
nástroj k upevňování postavení v rámci 
komunity.
V klubu jsme tento patologický jev 
soustavně reflektovali, upozorňovali 
jsme na zdravotní rizika, vzdělávali 
v právních dopadech takového jednání 
a konfrontovali je s negativními 
důsledky pro jejich vlastní životy. 
Zaměřovali jsme se také na strategie 
a mechanismy zvládání emocí, hledali 
jsme spolu nenásilné způsoby řešení 
konfliktů a nabízeli jsme smysluplné 
alternativy v trávení volného času.

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

OTEVÍRACÍ DOBA: 
po, út, čt, pá 14–19h

CÍLOVÁ SKUPINA: 
11–21 let

TÝM: 
Klára Grombířová – garantka služby
Pavlína Čeřovská 
Jan Holeček



  STATISTIKY

145 otevíracích dní

159 uživatelů služby

1897 návštěv klubu

1132 hodin intervencí

73 navázaných prvokontaktů 
(první návštěva v klubu)

Klub Beztíže2
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Velká část naší mládeže začíná pomalu řešit, jak se stát finančně nezávislejší. 
Často však neví, jak brigádu získat a co je potřeba si ohlídat. Velkým rizikem 
jsou také rychlé nebankovní půjčky s extrémně vysokým úrokem. Čerstvě 
plnoletí mají často s brigádami hodně zkušeností, ale potýkají se s neschopností si 
pravidelnou práci udržet, rychlá vidina získání větší částky peněz je pro ně proto 
velmi lákavá. 
Zaměřili jsme se proto také na zvyšování finanční gramotnosti. Spolu s mládeží 
jsme počítali částky ke splacení těchto půjček a odhalovali, v čem mohou být 
nebezpečné. Díky naší práci se nakonec všichni, kdo o tom uvažovali, rozhodli 
půjčky nevzít a soustředit se na získání stabilní práce. Na tuto problematiku jsme 
se zaměřili v tematickém měsíci Jak vydělat love. Věnovali jsme se tvorbě 
životopisu, hledání brigády či zaměstnání a náležitostem pracovních smluv. 
Důležitou součástí byl i nácvik komunikace, společně jsme trénovali telefonické 
rozhovory, asistovali jsme u zakládání emailových schránek a učili mládež, jak 
komunikovat efektivně. 
V učení soběstačnosti a přijímání vlastní odpovědnosti za kroky ve svém životě 
je práce pracovníků klubu nezastupitelná. Mladým lidem chybí podpora v získání 
těchto návyků často jak v rodině, tak i v prostředí škol. Nově nabyté komunikační 

kompetence a získání zaměstnání 
posilují sebevědomí mladistvých při 
začleňování do společnosti a díky 
tomu se mohou cítit její platnou 
součástí. 

Mladým lidem ze sociálně slabšího 
prostředí chybí také soustavná 
podpora k vyššímu vzdělání. 
Narážejí na systémové překážky 
v podobě nekvalitních ZŠ, setkávají se 
s diskriminací, nemají oporu v rodině, 
která vzdělání často nepovažuje za 
důležité, a zpravidla je nemotivují ani 
jejich vrstevníci, kteří většinou ve studiu 
nepokračují.
V průběhu roku jsme se v diskuzích 
věnovali výhodám, které vzdělání 
přináší, a ke studiu mládež 
motivovali. Opakovaně jsme pomáhali 
s doučováním a přípravami na novou 
školu. Přechod z základní školy na 
střední školu s vyššími nároky zároveň 
často končí odchodem již v prvních 
měsících. Mladí lidé bojují s vlastními 
pochybami o schopnostech studium 
zvládnout. Proto jsme od září téma 
s těmi, kteří nastoupili na střední 
školu, pravidelně otevírali, studijní 
zátěž normalizovali jako běžný jev 
a podporovali jejich sebevědomí. 
Všichni i díky naší podpoře první měsíce 
zvládli a ve studiu pokračují.

Klub Beztíže2
JAROMÍROVA 63, 
PRAHA 2 – NUSLE 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
út, st, pá 14–19h

CÍLOVÁ SKUPINA: 
11–18 let 

TÝM: 
Jan Horyna – garant služby
Alice Forgácsová 
Iva Petrová



Streetwork Beztíže – Praha 2

  STATISTIKY

102 dní v terénu

162 uživatelů služby

1462 setkání s mládeží

800 hodin intervencí

26 navázaných prvokontaktů

Některé děti a mládež tráví většinu svého volného času velmi pasivně. Jedná 
se jak o jedince z ekonomicky slabších rodin, které si nemohou dovolit kroužky, 
tak o běžnou mládež, jejíž rodiče na ni jednoduše nemají čas. Mladí lidé se potulují 
v parcích nebo tráví čas v prostředí obchodních center. Všudypřítomná nuda pak 
podporuje rizikové chování, jako je experimentování s návykovými látkami. 
V terénu jsme se nejčastěji setkávali s konzumací marihuany a užíváním alkoholu 
(již u 11letých). Důvěrný vztah s ohroženou mládeží nám umožňoval témata 
bezpečně otevírat a pracovat na nich. Ukazuje se, že mladí lidé mají o drogách 
nepřesné a často idealizované představy. Předávali jsme informace o rizikovosti 
látek pro lidský organismus a v rámci terciární prevence jsme pracovali na 
zmírňování negativních dopadů konzumace (tzv. harm reduction). K tomu 
jsme využívali filtry od firmy Rolls, snižující množství škodlivin ve vdechovaném 
kouři, a preventivní letáky věnované legislativě, rizikům užívání a první pomoci 
intoxikovaným. 

Další cestou, jak minimalizovat rizikové chování mladých lidí, je dostatečné 
volnočasové vyžití v jejich přirozeném prostoru. Pro poskytnutí takové možnosti 
je nezbytná spolupráce s místní komunitou a subjekty v rámci lokality. Spojili jsme 

se s Úřadem MČ Praha 2 a diskutovali 
jsme o možnostech pravidelných 
volnočasových aktivit, které by byly 
pro mládež z rizikového prostředí 
atraktivní a zároveň měly preventivní 
přesah. 
Ve spolupráci s klubem USK tak 
vznikl projekt Mega Free Basketbal, 
dvě série basketbalových tréninků 
zdarma na venkovním hřišti v parku 
Folimanka, tedy v místě, kde se místní 
mládež přirozeně setkává. Spolu 
s trenéry z USK jsme účastníky učili 
novým dovednostem, spolupráci 
a soupeření v duchu fair-play. Tréninky 
byly také dobrým nástrojem k tomu, 
učit se kontrolovat vlastní emoce. 
Osvědčila se i spolupráce s centrem 
pro nový cirkus Cirqueon. V průběhu 
května a června jsme v parku 
Folimanka společně uspořádali čtyři 
cirkusová odpoledne, která byla 
otevřená nejen mládeži, ale také 
široké veřejnosti. Účastníci si zkoušeli 
nevšední aktivity, objevovali skryté 
talenty a trávili společný čas s lidmi 
ze své lokality, ale zcela odlišného 
sociálního prostředí.
Díky velkému úspěchu obou projektů 
plánujeme v letošním roce ve 
spolupráci nejen pokračovat, ale 
nadále ji prohlubovat.

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

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

TÝM: 
Hana Janatová – garantka služby
Matouš Knapp



  STATISTIKY

129 dní v terénu

174 uživatelů služby

2197 setkání s mládeží

862 hodin intervencí

20 navázaných prvokontaktů

Streetwork Beztíže – Žižkov
Obchodní centra patří dlouhodobě k místům setkávání mládeže z blízkého 
okolí. Prostory nabízejí lákavé zázemí, v létě je zde chlad a v zimě zase možnost se 
ohřát, lze se připojit k wi-fi síti nebo si nabít telefon. Tento fenomén s sebou však 
nese i řadu negativních jevů. Mladí lidé tráví v OC celé hodiny a z nedostatku 
jiných příležitostí se uchylují k rizikovému chování. Jak mezi mládeží samotnou, 
tak v kontaktu s veřejností dochází nezřídka ke konfliktům a v poslední době se 
v obchodních centrech po celé republice odehrálo několik násilných incidentů, 
které upoutaly značnou mediální pozornost.
Na práci v obchodním centru jsme se proto aktivně zaměřili. Pravidelně jsme 
navštěvovali OC Atrium Flora a s mládeží dlouhodobě pracovali. Reflektovali 
jsme nevhodné chování a společně hledali cesty, jak trávit volný čas smysluplně, 
působili jsme zároveň jako mediátoři ve sporech mládeže a bezpečnostní služby. 
Navázali jsme také spolupráci s vedením OC, které je ochotné se na řešení této 
problematiky podílet. Umožnilo nám například využívat informační a preventivní 
letáky, jejichž distribuce je v centru jinak zakázaná. S jeho podporou jsme 
uspořádali zábavně-motivační akci Zažij Floru jinak, místním dětem a mládeži 
jsme k bezcílnému zabíjení času nabídli alternativu a motivovali je k rozvoji 
a seberealizaci. V letošním roce plánujeme spolupráci dále rozvíjet a vytvářet 

z Flory bezpečný veřejný prostor. 

Problém nevhodného chování a násilí 
není však v prostředí obchodních 
center jediný. V jejich okolí se 
u mládeže setkáváme s konzumací 
návykových látek, centra často slouží 
jako platformy pro jejich distribuci. 
Nejedná se jen o tzv. měkké drogy, ale 
i o vysoce návykový pervitin. Většina 
mladých lidí se konzumaci vyhýbá, 
jeho snadná dostupnost nicméně 
svádí k experimentování. Pervitin se 
navíc jako levná náhražka přidává do 
extáze, která je mezi mládeží jednou 
z nejpopulárnějších drog.
Toto téma jsme pravidelně 
otevírali a informovali mladé lidi 
o možných rizicích a negativních 
dopadech užívání. K tomu využíváme 
i preventivních letáků, které jsme 
v terénním týmu nově rozšířili právě 
o téma extáze. Nabízeli jsme také 
podporu, pokud se jedinec rozhodne 
s užíváním přestat nebo ho alespoň 
omezit. Na distribuci pervitinu v okolí 
obchodního centra jsme opakovaně 
upozorňovali Policii ČR a iniciovali 
setkání s terénní drogovou službou 
Drop In. Cílem bylo reflektovat 
drogovou situaci v lokalitě, sdílet 
zkušenosti a nastínit možnosti užší 
spolupráce za účelem efektivního 
řešení problematiky.

Streetwork 
Žižkov
DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
po, út, čt 14–19h 
(od listopadu do února 13–18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

TÝM: 
Nikola Valdová – garantka služby
Yuliia Kirakovjanova 
Romana Walicová (do června)



  STATISTIKY

150 dní v terénu

172 uživatelů služby

1780 setkání s mládeží

936 hodin intervencí

34 navázaných prvokontaktů

Streetwork Beztíže – Praha 10
Děti a mládež se v blízkosti vyloučených lokalit běžně setkávají s uživateli tvrdých 
drog, což s sebou nese značná rizika. Hrozí poranění injekčním odpadem mající 
fatální zdravotní následky, navíc každodenní kontakt s návykovými látkami učí 
mládež považovat je za běžnou věc a jejich užívání normalizuje. Negativní vliv má 
také kontakt s lidmi bez domova. Setkáváme se se zvláštní formou patologické 
spolupráce, mládež poskytuje finance a na oplátku získává alkohol a cigarety, ke 
kterým jinak nemá přístup.
Za účelem efektivního řešení jsme proto navázali spolupráci s drogovou službou 
Progressive a organizací Armáda spásy, pracující s lidmi bez domova. Společně 
koordinujeme postup, upozorňujeme na tuto problematiku a zasazujeme se 
o potřebné změny, jako je např. umístění fixpointu (schránky na injekční materiál) 
v okolí ubytoven a aktivní řešení bytové nouze. Oceňujeme proto kroky Úřadu 
MČ Praha 10 – díky změně v systému přidělování sociálních bytů se pomoc 
dostane opravdu k těm nejpotřebnějším a některé rodiny z ubytoven již dostaly 
šanci postavit se znovu na vlastní nohy.

Pro děti a mládež vyrůstající v chudém a izolovaném prostředí chátrajících 
ubytoven jsou placené aktivity zpravidla nedostupné a možnosti volnočasového 

vyžití velmi omezené. Prostředí 
navíc skýtá mnohá další rizika, jako 
je již zmíněná konzumace tvrdých 
drog, a život ve vyloučené lokalitě 
neposkytuje mladým lidem dostatečné 
perspektivy a motivaci k vlastnímu 
rozvoji.
Zaměřili jsme se proto na aktivizaci 
tamních dětí a mládeže. Uspořádali 
jsme několik preventivních akcí, 
mimo jiné parkourové či skejtové 
odpoledne, které poskytly nejen 
zábavu a inspiraci, ale učily účastníky 
posouvat vlastní limity a přitom 
dodržovat domluvená pravidla 
a dbát na vlastní bezpečnost. Vyrazili 
jsme spolu také na snowtubing do 
Jizerských hor, někteří z účastníků 
byli na horách poprvé a díky výletu si 
rozšířili vlastní obzory.

Za nejpřínosnější však považujeme 
dlouhodobé zapojení mládeže do 
Ligy férového fotbalu organizované 
projektem Fotbal pro rozvoj. Zápasy 
se podle metodiky Fotbal3 dělí do tří 
“poločasů”: úvodní diskuze, utkání 
a vzájemného hodnocení. Hra učí 
mladé lidi komunikaci v běžných 
i krizových situacích, reflexi vlastního 
chování, vzájemnému respektu či 
ochotě zahrnout do týmu členy bez 
ohledu na pohlaví, schopnosti nebo 
věk. Díky pravidelné účasti v lize 
dostali chlapec a dívka z našeho týmu 
pozvánku na mezinárodní fotbalový 
festival v Lyonu. Pro účastníky to 
byl neopakovatelný zážitek, který 
jim poskytl velkou inspiraci a upevnil 
v nich hodnoty s LFF spojené.

Streetwork 
Praha 10
DOBA POSKYTOVÁNÍ: 
po, st, čt  14–19h 
(od listopadu do února 13–18h)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
6–26 let

TÝM: 
Lucie Hrušková – garantka služby
Yasmína Braham (do prosince)
Kristýna Malíková (do srpna)
Šimon Pohořelý



Rok 2019 v číslech
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Další činnosti:
PREVENTIVNÍ VÝJEZDOVÉ AKCE

Pro naši cílovou skupinu pořádáme od roku 2009 preventivní výjezdové akce. Při 
jejich realizaci vycházíme z metod zážitkové pedagogiky, principů osobnostně 
sociálního rozvoje nebo třeba z konceptu The Hero’s Journey, který do ČR přinesl 
americký psycholog a náš podporovatel Bret Stephenson.

V roce 2019 jsme uspořádali celkem tři vícedenní výjezdovky vždy pro 12 
účastníků. Na jarní akci Poznej jiný svět (14.–16. 6.) jsme vyrazili do Mukařova 
u Mnichova Hradiště, v létě na stejné místo na resocializační pobyt pro děti 
v péči OSPOD Praha 10 s názvem Objev šestý smysl (15.–19. 7.) a na táborovou 
základnu do Žloukovic u Berouna na Podzimní chill (25.–28. 10.), kde jsme část 
programu propojili s podzimním táborem pro děti z DDM Ulita. Díky dlouhodobé 
spolupráci Beztíže s dalšími pedagogickými kolegy Ulity se nám podařilo vytvořit 
skutečně inkluzivní a obohacující prostředí. Pro řadu dětí a mladých to byla první 
zkušenost, kdy trávili několik dní intenzivně s jinou sociální skupinou.

Pro mnoho holek a kluků z naší cílové skupiny je to často první (a někdy i jediná) 
příležitost vyrazit mimo domov a život velkoměsta, vidět přírodu, vyzkoušet si nové 
smysluplné aktivity, zažít sebe v náročných situacích i úspěšně zvládnout nové 
výzvy. V roce 2019 tak s námi mladí ve věku 10–18 let vyzkoušeli např. artefiletické 
techniky, sportovní aktivity, skupinové a dramatické hry, kooperativní aktivity, 
projektivní techniky, skupinové reflexe, společné vaření, péči o chatu a další aktivity. 
Zaměřili jsme se na poznávání sebe sama a vlastních hranic, respektování druhých 
a jejich odlišných postojů, zbavování se strachů a obav v novém prostředí mimo 
město.
Jarní pobyt jsme pořádali ve spolupráci s NPK Husita a stejně jako pobyt podzimní 
se uskutečnil i díky podpoře MČ Praha 3 a MHMP, resocializační pobyt hradila MČ 
Praha 10. 

DALŠÍ NADSTAVBOVÉ AKCE BEZTÍŽE

Inkluzivní taneční workshop v DDM 
Ulita 

Preventivní workshop Graffi  ti Jam ve 
Vladivostocké

Preventivní výlet do věznice Bory

Inkluzivní fotbalový turnaj v DDM Ulita

Preventivní akce Zažij Floru jinak

Preventivní Piknik s thaiboxerem před 
ubytovnou Nad Slávií

Preventivní workshop Graffi  ti Chill na 
Parukářce

Seminář Martina Dobeše Sociální 
bubliny v Klubu Beztíže

4. narozeniny Klubu Beztíže2 na 
Folimance

Volnočasové preventivní akce 
Jumppark a Lasergame

Inkluzivní workshop Canisterapie 
v Klubu Beztíže

Vánoční večírky v klubech Beztíže 
s projektem Krabice od bot Diakonie 
ČCE
Pravidelné rapové workshopy v Klubu 
Beztíže

Klubové a terénní přespávačky 
v klubech Beztíže

Rozvojová úniková hra Pokoj

Preventivní programy na ZŠ Jeseniova

Spoluúčast na slavnostech Zažít 
město jinak

Inkluzivní akce Mikulášská sdružení 
Župan v Rock Café

a další...

ZÁBAVNĚ-MOTIVAČNÍ AKCE 

Smyslem těchto akcí je bavit i motivovat mládež ke smysluplnému trávení 
volného času a dalšímu rozvoji. Kromě různorodých aktivit zde zájemcům 
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. Programy jsou zároveň přístupné nejen 
mládeži, ale i široké veřejnosti a propojují tak lidi z různého sociálního prostředí. 

18. narozeniny Beztíže, 28. 3. 2019
Klub Beztíže
Stav Beztíže, 27. 6. 2019
hřiště u Vinohradské vodárny

Vrshowice zatápí, 8. 10. 2019
Čechovo náměstí



MÍSTNÍ KOMUNITA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ 

Hledáme cesty k co nejlepšímu soužití a spolupráci s obyvateli lokalit, kde 
působíme. 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 Komunitního plánování sociálních služeb 
Prahy 3 a 10, Setkání poskytovatelů sociálních služeb pro děti a mládež na 
Praze 2 a 3 a Systému včasné intervence na Praze 2.

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 dalších 
lokálních periodikách. Naši práci jsme v loňském roce představili také v televizi 
Nova, na serverech Blesk.cz, Prahatv.eu, Prahadnes.info a Prazskypatriot.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 (www.beztize.rajce.idnes.cz) a natáčíme vlastní videa 
(youtube.com/user/Beztize). Nabídku merche jsme rozšířili o hrníčky, kšiltovky 
či 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
Župan

DOBROVOLNÍCI A STÁŽISTÉ 

Dveře Beztíže jsou otevřené i stážistům ze škol či jiných organizací a institucí. V roce 
2019 u nás čerpalo inspiraci celkem devět stážistů z ČR. Navštívili nás také američtí 
stipendisté Fulbrightovy nadace. S činností nám dlouhodobě pomáhá dobrovolnice 
Petra Marešová. 



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 osobnostní 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 
2019 jsme se účastnili konferencí, seminářů a workshopů v oboru práce 
s mládeží, sociální práce, prevence, manažerských dovedností i dalších oblastí. 
Za všechny zmiňme alespoň následující:

Konference MPSV: “pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU“ aneb o dětech s dětmi
Konference ČAS: Zahraniční zkušenosti českých streetworkerů a český streetwork 
očima zahraničních kolegů
Česká asociace streetwork: Základy práce s klientem pod vlivem alkoholu nebo 
OPL
Zřetel, s. r. o.: Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR: Násilí v rodinách a co s ním
LUMOS: Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho 
rodiny
Diakonická akademie, s.r.o.: Vedení týmu v sociálních službách
Interní vzdělávání: Time management, Zpětná vazba

…a jako stážisté jsme navštívili tato spřízněná zařízení:
Zavod Bob (Slovinsko), BVjong (Nizozemsko), Kaspian (Slovensko), NZDM Kolárka 
– Prostor+ Kolín, NZDM Likusák – Ratolest Brno, Streetwork PROSTOR PRO Hradec 
Králové, Streetwork Klíč Zlín, Streetwork Com.pass – Ponton Plzeň, NZDM Koule 
Česká Lípa 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, 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 Vrablecová, Lena Tomšů). Vedení pracuje pod supervizí Heleny Kožíškové, 
Jana Šípa a Michaela Chytrého.

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



Rozpočet Beztíže 2019 Děkujeme

PŘÍJMY

MČ Praha 2: Klub Beztíže2 400 000 Kč

MČ Praha 2: Streetwork Beztíže 400 000 Kč

MČ Praha 3: Streetwork Beztíže 154 000 Kč

MČ Praha 10: Streetwork Beztíže 700 000 Kč

MHMP – příspěvek zřizovatele 2 800 000 Kč

MPSV: Klub Beztíže 2 186 000 Kč

MPSV: Streetwork Beztíže 1 395 000 Kč

MČ Praha 3 a 10: Preventivní a výjezdové akce 380 210 Kč

celkem 8 415 210 Kč

celkem 8 415 210 Kč

Mgr. Vít Šimral, PhD. et PhD., radní MHMP
Mgr. Milena Johnová, radní MHMP
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství MHMP
Mgr. Luboš Čuta, vedoucí oddělení volného času MHMP
Mgr. Jiřina Hübnerová, oddělení volného času MHMP
PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru sociálních věcí 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. Věra Syřínková, oddělení prevence MHMP
Mgr. Martina Kryšpínová, DiS., oddělení prevence MHMP
Mgr. Petra Jírů, referentka registrace sociálních služeb, MHMP

por. Bc. Ondřej Penc, koordinátor prevence KŘ hl. m. Prahy PČR
npor. Mgr. Karel Müller, MO PČR Žižkov
npor. Mgr. Bc. Marek Svoboda, MO PČR Jarov
npor. Bc. Olga Galašová, vedoucí MO PČR Vršovice
Mgr. Miroslava Pytlíková, OŘ MP Praha 3
Bc. Michal Ridl, ředitel OŘ MP Praha 10
Bc. Lukáš Kačerovský, preventista MP Praha 2
Bc. Leoš Jandera, MP Praha 2
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

Mgr. Ondřej Rut, radní MČ Praha 3
Štěpán Štrébl, MPhil, radní MČ Praha 3
Mgr. Vladimír Beran, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 3
Mgr. Klára Prokopová, oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Bc. Jiřina Lojková, oddělení prevence a metodické podpory ÚMČ Praha 3
Bc. Kateřina Tůmová, koordinátorka komunitního plánování, 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. 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

Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky MČ Praha 2
Michal Zuna, radní pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2
JUDr., MPA Andrea Horáková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 2
PhDr. Hana Dostálová, vedoucí humanitního odboru ÚMČ Praha 2
Mgr. Marta Konvičková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 2
Mgr. Terezie Paterová, protidrogová koordinátorka ÚMČ Praha 2

mzdové náklady 7 072 214 Kč

materiál 121 340 Kč

drobný a dlouhodobý majetek 263 498 Kč

energie, opravy, udržba 147 411 Kč

cestovné 49 974 Kč

služby (preventivní akce, výjezdy, vzdělávání, tisk atd.) 634 202 Kč

ostatní náklady 126 571 Kč

VÝDAJE



Partneři
ZA POMOC, BEZ KTERÉ BY BEZTÍŽE NEMOHLA FUNGOVAT, DĚKUJEME NAŠIM 
PARTNERŮM:

VELKÝ DÍK PATŘÍ NAŠIM KOLEGŮM Z DALŠÍCH ODDĚLENÍ ULITY! Za dlouholetou fi nanční podporu děkujeme také Ing. Vítězslavu Hruškovi.

Děkujeme také manželům Valdovým za poskytnutí darů ve 
výši 40.000 Kč a za zázemí na zámku Třebešice při našem 
strategickém plánování. 

Eva Šimáková, ekonomka humanitního odboru
Bc. Lukáš Bachura, DiS., kurátor pro mládež ÚMČ Praha 2
a dalším pracovníkům ÚMČ Praha 2

Mgr. Michal Kočí, radní MČ Praha 10
Bc. Pavel Petřík, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 10
Bc. Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé ÚMČ Praha 10
Mgr. Anna Chochulová, vedoucí oddělení sociální ochrany dětí a práce ÚMČ Praha 10
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

Bc. Martina Horvátová, Dům zahraniční spolupráce
Mgr. Lucie Hašková, ředitelka Husitského centra
Mgr. Vojtěch Kračmar, NPK Husita
Mgr. Jakub Čihák, ředitel R-Mosty
Bc. Tomáš Rezek, vedoucí NZDM R-Mosty
Mgr. Edita Janečková, ředitelka Nové trojky
Bc. Jana Lišková, ředitelka RC Paleček
Mgr. Martina Chmelová, Alfa Human Servis
Bc. Lenka Háse, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9
Ing. Irena Meisnerová, ředitelka ZŠ Cimburkova
Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka ZŠ náměstí Jiřího z Lobkovic
Michal Šob, manažer USK Praha

52 Fifty Two / Adam Pospíšil / Anna Zavřelová /  APLA Praha / Armáda spásy / Barbora 
Adolfová / Barriqáda, wine shop & café / Bret Stephenson / Cirqueon / Černý Petr Tattoo / 
Česká asociace skateboardingu / Česká asociace streetwork / Čhavorenge a Ida Kelarová / 
Člověk v tísni / Dalibor Prokeš / David Dai Svatý / Dětský Skate kemp / Diakonie ČCE – 
projekt Krabice od bot / DJ Bica / DJ Saybon / Drop In / Edita Janečková a Nová Trojka  / 
Eva Džobáková a Gitane / Eva Vernerová / Filip Soukup / Foggy Fogosh / Fotbal pro rozvoj / 
Gymnázium Jana Keplera / Helena Kožíšková / Idea / INEX-SDA / In Motion Academy / Iveta 
Kaderová – Terénní program Klíč / Jablíčkov / Jahoda / Jakub Jonáš / Jakub Šrámek / Jan 
Bendig /Jan Černý / Jan Kostečka / Jan Losenický / Jan Šíp / Jiří Horák a YMCA / Johan 
Kolínský / Josef Eichler / Jules a Jim / Karolina Mendlová / kavárna Moabit / Kristýna 
Maková / Lata / Lena Tomšů / Leoš Jandera / Letní dům / Lukáš Kačerovský / Lukáš 
Wimmer / Martin Dobeš a Agentura pro sociální začleňování / Martin Kubový / Martin 
Matys / Martina Vondrová / Martinus / Mary C / MC Riko / Metoděj / Městská knihovna 
Praha 2 / Michael Chytrý / MIRET / My.Aktivity / Ondřej Lechnýř/ Ondřej Matys / Paleček / 
PANTER / pastorační asistent Martin Peroutka / Petr Kotek / Petr Dvořák / Petra Marešová / 
Potravinová banka Praha / Progressive o.p.s. / pracovní skupina Župan / Proxima Sociale / 
Přátelé Nuselských schodů / Radmila Jedličková / Refew / R-Mosty / Romane Čave / 
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha – Vršovice / Salesiánské 
středisko mládeže / Spindoctors / Světlana Pokorná Vrablecová / Šimon Fiala / Tereza First / 
Tereza Keřkovská / Tomáš Masopust / Tomáš Satoranský / Tres Consulting / UGC / Veronika 
Jindrová / Viktorie Kolínská / Vlasta Geryková / Vlastimil Hruška / VOŠ Jahodová / Zana Ni 
Tattoo / Zbyšek Mohaupt / Zuzana Otrubová / Zuzana Vránová



beztize.ulita.cz
facebook.com/beztizepraha
youtube.com/Beztize
instagram.com/beztize_praha

BEZTÍŽE, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 3 – ULITA
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Veřejná sbírka – číslo účtu: 2200295893/2010 
Vedoucí Beztíže: Tomáš Klumpar: 773 760 726, klumpar@ulita.cz

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO BEZTÍŽI
Veřejnou sbírkou získáváme a shromažďujeme dobrovolné peněžité příspěvky od přispěvatelů 
ve prospěch Beztíže. Získané finanční prostředky využíváme v projektech zaměřených na naši 
cílovou skupinu. Díky nim se nám daří zajišťovat zajímavé worshopy, výjezdové akce, 
vybavení apod.
Veřejná sbírka – číslo účtu: 2200295893/2010
Veřejnou sbírku ošetřuje zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

POKUD CHCETE NAŠI ČINNOST JAKÝMKOLIV
ZPŮSOBEM PODPOŘIT, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM NA 
KLUMPAR@ULITA.CZ


