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1. Velmi krátké úvodní slovo 

 

Vážení přátelé, 

držíte v rukou výroční zprávu roku 2009, ve které, doufáme, naleznete informace o našich 

programech a projektech, o vynaložených financích a dopadu naší činnosti. 

Rok 2009 se v TaT nesl v duchu stabilizace organizace – naše projekty byly podpořeny mj. 

Evropskými strukturálními fondy, což nám umožnilo dívat se a plánovat na několik let 

dopředu … přesněji řečeno na tři roky. Naše práce se díky dlouhodobé podpoře mohla 

profesionalizovat, na druhé straně jsme si naplno vyzkoušeli, co to znamená být zavalení 

administrativou, která se s realizací Evropských strukturálních fondů pojí. Z terénu jsme se 

museli také přesunout do kanceláří.  Poprvé v historii organizace jsme v létě uspořádali pro 

děti ze sociálně vyloučeného prostředí putovní tábor a rozhodli se, že obdobné akce chceme 

realizovat i v budoucnosti. Zásadním okamžikem v roce 2009 pro nás bylo oficiální uzavření 

sociálně vyloučené lokality v Resslově ulici, kde jsme měli své detašované pracoviště. 

Uzavření lokality jsme s nadšením uvítali v naději, že se tamní obyvatelé rozstěhují mimo 

sociálně vyloučené lokality. Bohužel tomu tak ve většině případů nebylo. V tomto roce se 

také rozšířila sociální služba na další cílovou skupinu – rodiny cizinců, kteří žijí na území 

Plzně. Reagovali jsme tak na poptávku ze strany samotných klientů či jiných institucí. 

V neposlední řadě nás velmi potěšila ocenění, které získaly naše projekty a programy. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem pracovníkům, dobrovolníkům za jejich skvělou práci, 

donorům a partnerům za spolupráci a všem dalším, kteří TaT podporují v naplňování svého 

poslání. 

 

S pozdravem 

Michaela Hirtová 
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2. Personalia 

 

Zaměstnanci 

 

Michaela Hirtová výkonná ředitelka 

Dagmar Majnušová ekonomka 

Šárka Vohlídalová koordinátorka programu Podpora vzdělávání 

Eliška Budínová terénní aktivizační pracovník  

Jakub Václavů terénní aktivizační pracovník 

Michaela Vizinová terénní aktivizační pracovník 

 

Správní rada 

 

Helena Koubková (předsedkyně a zakladatelka) 

Monika Stehlíková 

David Šanc 

Vladislav Günter 

Marek Jakoubek 

Ján Balog 

Zuzana Ramajzlová 

Tereza Teuschelová 

 

Dozorčí rada  

 

Kristýna Kabelová 

Dagmar Majnušová (do 28. 10. 09) 

Lucie Štruncová (do 28. 10. 09) 

Magdaléna Leichtová (od 28. 10. 09) 

Lucie Jablonková (od 28. 10. 09)  

 

Dobrovolníci  

 

Babůrková Klára, Bašusová Hanka, Bláhová Barbora, Boušová Barbora Bc., Brunclíková 

Lenka Bc., Červinková Klára, Dvořáková Ilona, Džulajová Olina, Eidrnová Markéta Bc., 

Frýbert Jiří PhDr., Hánová Alena, Hlasová Markéta, Hlavničková Eva, Chroustovská Jana, 

Jarošíková Tereza, Jeřábková Kristýna, Jiroutová Soňa, Kadlec Vojtěch, Kadlecová Patricie, 

Kalčíková Zuzana Bc., Kalný Bernard, Kaňerová Zuzana, Kočová Veronika, Koderová Sára, 

Koderová Tereza, Kodlová Lenka, Kohoutová Klára, Kopáčková Radka, Kopecká Marcela, 

Kordová Šárka Bc., Košlíková Petra Mgr., Kovář Štěpán, Krátká Michaela, Křemenová 

Monika, Křivancová Ivana, Křižanovská Eva, Kuncová Denisa, Kvochová Martina, Líčko 

Jakub, Linková Marie, Lukešová Veronika, Machová Lucie, Málek Lukáš, Marková Petra 

Bc., Maroušková Jana, Mentberger Aleš, Moravcová Hanka, Opletalová Eva, Pařízková 

Alena Mgr., Pazdiorová Eva, Pejcharová Petra, Pekařová Anna, Pittnerová Michaela, 

Podroužková Klára, Poláková Zuzana, Radačovská Lucie Bc., Růňová Michaela, Růžičková 

Simona Bc., Ryšavá Tereza Bc., Římanová Lucie, Sachr Jakub, Sevelková Eva, Slepička 

Martin, Strnadová Gábina Bc., Svobodová Kateřina, Šanderová Lucie, Šebek Jakub, Šeblová 

Martina, Šeflová Eva Bc., Šlapáková Nikola, Šnejdarová Andrea Bc., Štětková Majda, 

Štrausová Jana, Šusterová Markéta, Vápeník Václav, Vernerová Andrea, Vohlídalová Renata 

Ing., Walterová Stanislava, Zachová Klára Mgr., Židlická Klára.  
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3. Dobrovolnictví 

Programy: podpora vzdělávání, mentoring, volnočasové aktivity (klub Deštník, Předškolní 

klub, Pánský klub) 

Praxe: obory sociální péče, sociální práce a politika; program speciální pedagogika; předmět 

KPG/AVO 

Statistiky: 80 dobrovolníků a praktikantů 

 

4. Činnost 

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. byla založena v roce 2004. Poskytuje sociální služby 

v Plzni a okolí, dále vzdělávací semináře pro školy v rámci celé ČR. Cílovou skupinou služeb 

jsou sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené rodiny s dětmi.  

4.1. Podpora vzdělávání 

Popis: sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Pracovníci poskytují asistenci, 

poradenství a zprostředkování individuálního doučování terénní formou přímo v rodinách 

Cíl: podpořit rodinu ve zvládání školních povinností dětí, asistovat při snaze o co nejvyšší 

možné dosažené vzdělání dětí 

Úspěch: 8 dětí úspěšně splnilo opravné zkoušky z důvodu propadnutí na konci ročníku a 

postoupilo tak do dalšího ročníku 

Statistiky: 

82 dětí 

doučování: 119 zakázek  

doučování - reparát: 9 zakázek 

vzdělávání – asistence: 28 zakázek 

vzdělávání – volný čas: 29 zakázek 

poradenství: 20 zakázek 

zprostředkování: 48 zakázek 

73 % úspěšně splněných zakázek 

4.1.2. Podpora vzdělávání – cizinci 

Popis: služba poskytována od ledna 2009 pro rodiny cizinců, kterým hrozí sociální vyloučení 

a potřebují podporu v oblasti vzdělávání svých dětí 

Cíl: podpora integrace skrz zlepšení porozumění českému jazyku  

Úspěch: ukončení poskytování služby u jednoho dítěte z důvodu plného osamostatnění 

klienta  

Statistiky:  

5 rodin (vietnamské a mongolské rodiny) 

4.2. Mentoring 

Popis: individuální sociální služba pro dospívající mládež (12 až 20 let), poskytovaná za 

pomoci dobrovolníků 

Cíl: nástup a udržení dítěte na střední škole, podpora legálního zaměstnání 

Úspěch: ve školním roce 2008/09 bylo 7 dětí přijato na učiliště, 6 dětí nastoupilo a stále 

dochází.  

Statistiky:  

21 klientů 
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76 % úspěšně splněných zakázek 

4.3. GhettOut – Trenažer životních strategií 

Popis: vzdělávací semináře, při kterých je využívána počítačová hra Ghettout. Simulace 

sociální reality života na okraji společnosti. Rozhodování mezi legálními a nelegálními 

činnostmi, které jsou však krátkodobě výhodnější  

Cíl: ovlivnit děti staršího školního věku tak, aby byly v budoucnu schopné na základě 

předaných informací předcházet situacím, které by mohly zapříčinit nebo prohloubit jejich 

sociální propad 

Zapojeno: 26 základních škol, 5 dětských domovů, 1 diagnostický ústav, 5 nízkoprahových 

zařízení 

Statistiky: 

11 lektorů 

49 seminářů 

843 účastníků 

4.4. Probační program: Učební program – mladiství 

Popis: vzdělávací semináře pro mladé recidivisty  

Cíl: formou alternativního trestu rozebrat trestnou činnost klientů, najít příčiny a důsledky 

jejich konání a ukázat jim výhodnost a nevýhodnost chování pro jejich budoucnost 

Statistiky:   

11 setkání 

6 účastníků 

4.5. Zájmové kroužky, Letní jazyková škola 

Zájmové kroužky  

Popis: zprostředkování a uhrazení dětských zájmových kroužků 

Cíl: integrace sociálně vyloučených dětí do dětského kolektivu mimo uzavřený svět ghett, 

rozvoj jejich dovedností a schopností.  

Druhy činností: kroužky na zvýšení počítačové gramotnosti, sportovní a hudební   

Statistiky: 

Školní rok 2008/09 

zaplaceno 16 zájmových kroužků. 8 dětí kroužky dochodilo 

Školní rok 2009/10 

zaplaceno 21 zájmových kroužků. Do konce roku 2009 stále docházelo 15 dětí  

 

Letní jazyková škola 

Popis: 14denní výuka angličtiny na Letní jazykové škole na ZČU 

Statistiky:  

zaplaceno 3 dětem, všechny úspěšně ukončily 

4.6. Středisko inkluzívních služeb v Resslově 13 

Popis: středisko pro poskytování sociální služeb. Spolupráce s organizacemi Člověk v tísni, 

o. p. s., Ulice, o. s. Kvůli špatnému stavu budovy ukončen provoz v září 2009. 

Cíl: první kontakt s klientem nebo konzultace v případě, že je nevhodné provádět konzultaci 

přímo v domácnosti. Následné navázání klienta na standardní způsob poskytování služeb, 

které organizace nabízejí. 
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Předškolní klub 

Popis: dvouhodinová aktivita pro předškolní děti, pořádána jednou týdně dopoledne. 

Zahrnuje práci terénních aktivizačních pracovníků s rodiči.  

Cíl: připravit děti i jejich rodiče na vstup dítěte do mateřské školky a pomoci jim při 

vyřizovaní přihlášek a hledání volných míst. 

Statistiky:  

15 dětí 

 

Výuka angličtiny 

Popis: kursy angličtiny, jednou týdně za pomoci dobrovolníků. Pořádány během května až 

července. 

Statistiky:  

4 klienti 

4.7. Středisko inkluzívních služeb v Jateční 1 

Popis: středisko pro poskytování sociálních služeb. Zavedeno od října 2009 ve spolupráci 

s Městskou policií a organizací Člověk v tísni, o. p. s. 

 

Preventivně edukativní program (Dámský klub)  

Popis: pravidelná volnočasová aktivita pro dívky od 14 do 19 let. Program zaveden v roce 

2008 v lokalitě Resslova, od listopadu 2009 obnoven s novými klienty v lokalitě Jateční.  

Cíl: najít pro dívky vhodně trávení volného času, formou diskuzí a přednášek je seznámit se 

širokou oblastí témat a životních situací, které je v budoucnu mohou potkat. 

Statistiky:  

7 dívek 

 

Pánský klub 

Popis: pravidelná volnočasová aktivita pro kluky ve věku 10-18 let, formou seminářů na 

vybraná témata (šikana, trestná činnost, drogová závislost apod.) 

Cíl: nakontaktovat kluky v rizikovém věku s rizikovým chováním a vytvářet vztah, na jehož 

základě půjde pracovat (zejména v rámci programu mentoring). Prevence sociálně 

patologických jevů, zvyšování sociálních kompetencí.   

Statistiky:  

9 účastníků 

 

Klub Deštník 

Popis: pravidelná volnočasová aktivita, pod vedením tří dobrovolnic. Pro děti od 6 do 12 let. 

Cíl: pomoci dětem naplnit smysluplně volný čas, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti.     

Statistiky:  

18 dětí 

4.8. Sebezkušenostní trénink 

Popis: týdenní putovní tábor v červenci 2009 kolem Berounky. Pro děti ve věku 14 až 20 let 

Cíl: naučit děti postarat se o sebe v náročných situacích – naučit se hospodařit s omezeným 

rozpočtem, spolupracovat, umět řešit důsledky svých rozhodnutí.  

Statistiky:  

7 dětí 
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4.9. Jednorázové volnočasové aktivity 

Dětský den za Plazou 

Popis: Dne 27. 6. 2009 v prostoru za obchodním domem Plaza. 10 stanovišť se soutěžemi a 

úkoly (skákání v pytli, kreslení, beatbox, skládání puzzle apod.)  

Statistiky:  

74 dětí i dospělých 

  

Výlety 

Popis: jednorázové kolektivní aktivity. Výlet například do Prahy, na ekofarmu, do divadla 

apod. 

Statistiky:  

7 výletů 

43 dětí 

 

  

5. Ocenění  

Evropská cena prevence kriminality ECPA 2009 

Popis: Počítačová hra Ghettout - Cena za inovativní a originální přístup 

 

Národní cena kariérového poradenství 2009 

Popis: Služba Podpora vzdělávání - 2. místo, kategorie Poradenství pro klienty v počátečním 

vzdělávání.  

Pořadatel: Dům zahraničních služeb MŠMT a Centrum Euroguidance (Evropský program 

pro podporu vzdělávání) 

 

 

6. Partneři 

 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Středisko mladých techniků 

Kappo – Kariérní a pracovní poradenství 

Ulice – Agentura sociální práce 

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni 

Filozofická fakulta ZČU v Plzni 

Centrum aplikované antropologie ZČU v Plzni 

Antropoweb 

Gymnázium Mikulášské náměstí 

Městská policie Plzeň 
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7. Donoři 

 

Evropský sociální fond – Operační program Vzděláváním ke konkurenceschopnosti 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

Plzeňský kraj 

Magistrát města Plzně 

Komise pro integraci etnických menšin  

Komise protidrogová a prevence kriminality  

Úřad městského obvodu 3  

Nadace rozvoje občanské společnosti EU – Program Transition Facility  

Nadace Vodafone ČR 

Nadace O2 

Kateřina Langley, Haipa-Daipa 

 

 

8. Poděkování 

 

Děkujeme za spolupráci firmě binBoat s.r.o., Středisku volného času a mládeže, Západočeské 

univerzitě, Ekofarmě Nebílovy, LTD účetní kanceláři, pojišťovně Generali – Ing. Haně 

Wagnerové, Danieli Hůlemu, Štěpánovi Kabelemu, Kristýně Kabelové, Honzovi Peřichovi, 

Kubovi Filipovi, Marcele Jiráskové, Honzovi Stehlíkovi  

… také děkujeme za spolupráci všem dobrovolníkům, klientům a učitelům.  
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