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 1 Úvodní slovo – zhodnocení roku 
V roce 2007 došlo k přestěhování kanceláří organizace, nově jsme se usídlili na 

Mikulášském náměstí. Počet koordinátorů Podpory vzdělávání se od února 2007 zvýšil na tři, 
tím pádem se i zvýšila kapacita služby. Vystřídalo se u nás celkem 52 dobrovolníků a 
praktikantů, kteří se věnovali doučování. Během roku bylo doučování poskytnuto celkem 50 
dětem. Dále 9 dobrovolnic vedlo volnočasový klub Deštník v Jateční ulici, kam chodilo 
celkem 25 dětí.z 

Důležitým momentem v roce 2007 bylo otevření Střediska inkluzivních služeb (SIS) 
v Resslově ulici. Ke spolupráci jsme přizvali organizace Člověk v tísni, o. p. s. a Ulice – 
Agentura sociální práce, o. s. Od října 2007 zde začalo fungovat jako kontaktní místo pro 
klienty. Již v druhé sociálně vyloučené lokalitě v Plzni se nám tak podařilo získat prostory pro 
poskytování služeb.    

Školním rokem 2007/08 byla zahájena spolupráce s Pedagogickou Fakultou ZČU na 
systému praxí pro studenty sociální práce a studenty speciální pedagogiky.  

V tomto roce jsme také začali ve spolupráci s Probační a mediační službou realizovat 
probační program Učební program – mladiství.  

 2 Základní údaje o společnosti 
Registrace: 28. dubna 2004 na Krajském soudu v Plzni 

Sídlo:  Mikulášské náměstí 17, Plzeň 326 00 
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Telefon: +420 377 240 034 

Email: info@tadyated.org 

Web: www.tadyated.org 

IČ: 26370417 

Bankovní spojení: 185693404/0300 (ČSOB Plzeň) 

 3 Vznik a historie 
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. byla zaregistrována 28. dubna 2004 na 

Krajském soudu v Plzni jako nástupnická organizace Sdružení pro vzdělávání 
znevýhodněných dětí. Sdružení pro vzdělávání znevýhodněných dětí se v průběhu své 
činnosti zabývalo především poskytováním a rozvojem vzdělávacích a sociálních služeb pro 
znevýhodněné skupiny obyvatel. Nejvýznamnějšími projekty Sdružení byl projekt 
„Individuální doučování a výuka dětí v dětských domovech“, který probíhal v ústavních 
zařízeních západočeské oblasti roku 2002, a projekt „Letní seberealizační pobyty pro děti z 
ústavní výchovy“, jež byl pro stejnou cílovou skupinu organizován s využitím technik a 
metod zážitkové a sociální pedagogiky každoročně od 2001. 

SPOLEČNOST TADY A TEĎ na tuto činnost navázala s cílem podporovat a 
organizovat vzdělávací, výchovné a volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti (především 
pro děti z ústavní výchovy). Společnost své aktivity dále rozšířila i na podporu vzdělávání 
výchovného personálu z dětských domovů a výchovných ústavů, podílela se na přípravě 
podpůrných didaktických materiálů určených cíleně pro prostředí ústavní výchovy a usilovala 
o systémové změny ve jmenované oblasti. V roce 2004 začala Společnost rovněž realizovat 
své aktivity v prostředí sociálně vyloučených enkláv v Plzni. 

 4 Činnost společnosti: 
SPOLEČNOST TADY A TEĎ zaměřuje svou činnost na poskytování služeb, které se 

týkají: 

- organizace výuky a mimoškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (dětí z 
prostředí ústavní výchovy; dětí z odlišného kulturního prostředí; dětí sociálně, jazykově či 
jinak znevýhodněných), 

• terénní sociální výchovy 

• terénní sociální práce 

• multikulturního a interkulturního vzdělávání 

• organizace volnočasových aktivit sociálně znevýhodněných dětí 

• organizace seminářů a školení, poradenství 

• výzkumných aktivit či publikační činnosti a přípravy i výroba osvětových, 
didaktických a metodických materiálů, jak je specifikováno v zakládací 
smlouvě společnosti 
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5 Lidé působící ve společnosti 
Michaela Hirtová – výkonná ředitelka 

PhDr. Tereza Zíková – manažerka projektů 

Eliška Budínová – koordinátorka programů 

Jakub Václavů – koordinátor programů 

Bc. Šárka Vohlídalová – koordinátorka programů 

 
Správní rada 
Mgr. Helena Koubková (předsedkyně) 

Mgr. Monika Stehlíková 

Mgr. Vladislav Günter    

PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. 

Claudie Lavičková 

Jan Balog 

 
Dozorčí rada 
JUDr. Kristýna Kabelová 

Ing. Dagmar Majnušová 

Bc. Lucie Štruncová 

 

Dobrovolníci a praktikanti 
Majda Bořkovcová, Martina Břeňová, Bára Bukovská, Lenka Burianová, Bára 

Červená, Linda Dostálková, Ilona Dvořáková, Markéta Eidrnová, Jirka Frýbert, Zuska 
Hájková, Martina Holovlaská, Dagmar Hernerová, Simona Hortová, Věra Hotová, Vojta 
Kadlec, Zuzka Kalčíková, Bernard Kalný, Pavel Kocourek, Simona Kocourková, Lenka 
Kodlová, Petra Komárková I., Petra Komárková II., Petra Košlíková, Eva Koubová, Ivana 
Křivancová, Denisa Kuncová, Eliška Landová, Jana Loskotová, Lucka Machová, Blanka 
Marková, Hana Matějková, Petra Mrázková, Markéta Nováková, Alena Pařízková, Ester 
Pěkná, Tereza Pfeiferová, Kristýna Palacká, Lucka Plavjaniková, Jirka Procházka, Míša 
Procházková, Zuzka Ráčková, Nina Rottová, Gabriela Strnadová, Jana Středová, Lucka 
Šanderová, Ája Šloufová, Luboš Valenta, Venca Vápeník, Andrea Vilímová, Jana Vitvarová, 
Míša Vizinová, Renata Vohlídalová, Lukáš Vohradský, Jitka Voltrová, Jana Vybíralová, 
Tamara Zahálková, Klára Zachová, Kateřina Žihlová, Eva Žůrková    

 6 Cíle a hodnoty 
Posláním Společnosti Tady a teď je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a 

rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Činnost organizace se zaměřuje 
především na osoby žijící v tzv. sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých se soustřeďuje 
nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované 
obyvatelstvo. Vycházíme z předpokladu, že lidé, kteří vyrůstají či trvale žijí v prostředí těchto 
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lokalit, si osvojují způsoby jednání, které jim sice umožňují efektivně přežít v podmínkách 
sociálního ghetta, avšak na druhou stranu jim komplikují integraci do života mimo uzavřený 
svět sociálního vyloučení; lidé socializovaní v kontextu sociálně vyloučených lokalit obvykle 
postrádají sociální vazby na „většinovou“ společnost, nedisponuji sociálními a 
komunikačními kompetencemi nezbytnými pro úřední i běžný společenský kontakt, 
nedůvěřují oficiálním institucím apod. Cílem aktivit, které organizace uskutečňuje, je 
podporovat jednotlivce a rodiny v překonávání hendikepů, které vyplývají z adaptace 
na podmínky dlouhodobé chudoby a společenské ghettoizace. Konkrétními cíli v tomto 
smyslu jsou: 

• rozvíjet komunikační a sociální dovednosti dětí vyrůstajících v sociálně 
vyloučených lokalitách 

• podporovat mimoškolní vzdělávání školou povinných dětí 

• podporovat a motivovat rodiče z cílové skupiny v dalším vzdělávání jejich dětí 

 

V rámci naší práce vycházíme jednak z principů nediskriminující občanské společnosti 
a jednak z konceptu sociálních služeb. Činnost organizace se proto zaměřuje na jednotlivce 
(občany), resp. jednotlivé rodiny a nikoli na „komunity“ či jiné kolektivní jednotky. Smyslem 
jednotlivých aktivit je překonávání bariér bránících sociálně vyloučeným klientům v sociální 
integraci, resp. vyrovnání jejich šancí na společenský úspěch v poměru k možnostem 
„většinové“ populace. Vedle principu rovných příležitostí je další hodnotou, kterou ve své 
práci ctíme, tzv. zplnomocňování klienta, čili snaha, aby charakter služby umožňoval, že 
klient na základě poskytnuté podpory bude schopen samostatného konání.           

 7 Přehled projektů: 

 7.1 Doučování v sociálně vyloučených lokalitách 
Doučování v sociálně vyloučených lokalitých probíhalo na území Plzně v sociálně 

vyloučených lokalitách Jateční/Duchcovská, Resslova 13, Vinice, Petrohrad apod. Program 
Individuální doučování byl klientům poskytován v rámci 2 projektů – Polis (Iniciativa 
společenství Equal) a Locus (Operační program rozvoje lidských zdrojů). V obou projektech 
byla SPOLEČNOST TADY A TEĎ partnerem hlavního žadatele – Člověka v tísni, o. p. s.  

Ve školním roce 2006/2007 jsme doučovali celkem 37 dětí. Ve školním roce 2007/08 
to bylo již 46 dětí. Od února 2007 byli zaměstnání celkem 3 koordinátoři doučování. Za rok 
2007 jsme měli celkem 52 dobrovolníků -  doučujících. 

 7.2 Klub Deštník  
V roce 2007 došlo k přejmenování volnočasové aktivity, která byla od roku 2005 

realizována v lokalitě Jateční, z Klubíčka na Klub Deštník. Náplň však zůstala stejná – Klub 
Deštník nabízí dětem z lokality jednou týdně po dvě hodiny možnost strávit volný čas pod 
dohledem dvou dobrovolnic, a to různými hrami, výlety či besedami. Díky nárůstu dětí, které 
začaly navštěvovat Klub Deštník, jsme v červenci 2007 přistoupili k rozdělení aktivit na klub 
pro předškolní děti a pro děti školou povinné. Klub Deštník se tak začal konat dvakrát týdně, 
vždy pro různé věkové skupiny, a díky tomu bylo také možné lépe respektovat potřeby 
jednotlivých věkových skupin. Tak jsme se u předškoláků mohli více věnovat znalostem, 
které by měly znát při nástupu do školy, a starší děti jsme mohli lépe zaujmout složitějšími 
činnostmi, například vyplňováním křížovek, hrami se slovy, různými hrami na podporu 
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sociálních kompetencí apod. O tom, že je o tuto službu zájem, svědčí nejlépe pravidelná účast 
místních dětí – do Klubu Deštník chodí 11 předškoláků a 14 školáků. Celkem se na aktivitě 
podílelo 9 dobrovolnic. 

 7.3 Volnočasové aktivity - zájmové kroužky 
Již druhým rokem jsme našim klientům asistovali při vyhledávání a dojednávání jimi 

zvoleného zájmového kroužku. Od září 2007 jsme přijali celkem 42 zakázek na 
zprostředkování zájmových kroužků. Z toho v 18 případech došlo k úspěšnému dokončení 
zakázky a zprostředkování konkrétního zájmového kroužku, společně s jeho částečným 
uhrazením. Největší zájem byl o taneční kroužek Tornádo, o kroužek počítačů pro nemenší, 
taneční kroužek hiphopu, dále jsme zprostředkovali kroužek závodního plavání a kurs hry na 
saxofon. 7 z těchto 18 dětí do června 2008 pravidelně navštěvovalo kroužky. Důvody pro 
ukončení docházky do kroužku byly různé a ne vždy zaviněné nezájmem klienta - některé děti 
přestaly na kroužky chodit z důvodů odstěhování z Plzně, ze zdravotních důvodů, u některých 
byl problém s chybějícím doprovodem na kroužek. Pouze dvě děti přestaly kroužek 
navštěvovat proto, že je přestal bavit. 

V červenci 2007 jsme také zprostředkovali a zaplatili třem dětem 14denní letní 
jazykový kurs angličtiny na LJŠ na ZČU, který také úspěšně dokončily.   

 7.4 Učební program - mladiství 
Učební program – mladiství byl ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb. § 17 schválen 

ministrem spravedlnosti a byl zapsán do seznamu probačních programů vedeného 
Ministerstvem spravedlnosti ČR. 

Program usiluje o zohlednění principů restorativní justice. Snaží se v co největší míře 
propojit pohled pachatele s pohledem oběti a společnosti. 

Cílem je prostřednictvím strukturovaného programu, jeho jednotlivých témat a 
praktických cvičení, vytvořit pro pachatele příležitost přemýšlet o důsledcích trestného činu 
pro něj, oběť a společnost a společně s ním označit rizikové situace, které vedly ke spáchání 
trestné činnosti (provinění). Program si klade za cíl posílit silné stránky klientů a naučit je 
zvládat rizikové situace v běžném životě bez konfliktu se zákonem, snížit tak riziko recidivy u 
mladistvých pachatelů a napomáhat jejich sociální integraci. Cílovou skupinou jsou mladiství 
pachatelé násilných nebo majetkových trestných činů menší závažnosti, kteří páchají trestnou 
činnost opakovaně, a kterým bylo uloženo výchovné opatření v podobě účasti na probačním 
programu nebo probační dohled. Učební program – mladiství byl realizován v listopadu 2007 
v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni, přičemž se počítá s jeho dalším pokračováním.  

 7.5 PC hraGhettOut 
Od března 2007 jsme vyvíjeli PC hru s názvem „GhettOut!“, která je k dispozici volně 

ke stažení od dubna 2008 na specielním webovém portálu www.ghettout.cz a na stránkách 
www.tadyated.org.  

Cílem projektu bylo vytvoření počítačové hry „GhettOut!“ zaměřené na problematiku 
života obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách v České republice. Hra umožní svým 
příjemcům porozumět situaci lidí žijících v sociálně vyloučené lokalitě (problémy s bydlením, 
dluhy, širokou solidární sítí - s tím související problémy s drogami, kriminální činností, 
nemožnost sehnat stálé zaměstnání, trvalá existenční nejistota, závislost na sociálních 
dávkách, atd.) Především pak na základě vlastního prožití v roli hráče ukázat, jak složité a 
komplikované je „dostat se  ven“, nalézt novou životní perspektivu a změnit svůj život 

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. 6



vlastními silami (situace a problémy, které vyplývají ze soužití s ostatními obyvateli 
vyloučené lokality, jednání úřadů či ostatních obyvatel města, deprivované rodinné prostředí,  
apod.). 

Projekt finančně podpořil Nadace Vodafone ČR. 

 7.6 Středisko inkluzivních služeb – SIS 
Středisko inkluzivních služeb bylo realizováno od října 2007 v nebytových prostorách, 

které se nám podařilo získat přímo v sociálně vyloučené lokalitě Ressova 13. SIS byl 
koncipován tak, aby minimalizoval riziko ještě většího propadu sociálně vyloučených 
obyvatel a vedl k integraci sociálně vyloučených obyvatel do většinové společnosti. 

 Vycházíme z přesvědčení, že kvalitní sociální práce a aktivity realizované za účelem 
podpory nasměrování ven z lokality je nejefektivnějším řešením problému sociálně 
vyloučených lokalit jak pro samotné obyvatele sociálně vyloučených lokalit, tak i  pro 
samotné město, a to zejména z ekonomických důvodů. Snažíme se propojit stávající služby, 
které směřují k sociálně vyloučené populaci a poskytnout tak obyvatelům sociálně vyloučené 
lokality Resslova 13 komplexní sociální servis, přičemž každá z uvedených organizací se 
soustředí na jiný aspekt sociální práce.  

SIS je určen pro první kontakt s klientem nebo konzultace v případě, že je nevhodné 
provádět konzultaci přímo v domácnosti. Všechny organizace, které v SISu působí pak klienta 
navážou na standardní způsob poskytování služeb, které nabízí. 

V SISu své služby poskytovaly organizace: 

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.  

Poskytované služby: 

• zprostředkování programu Podpora vzdělávání 

• zprostředkování programu Mentoring pro starší děti 

• poradenství v oblasti vzdělávání 

• Klub pro předškoláky (středa od 9 hodin) 

• Knihovna 

 

Člověk v tísni 

Terénní sociální práce  

• sociální a právní poradenství (bydlení, dluhy, rodinné problémy, sociální 

dávky, nezaměstnanost) 

• pracovní poradenství 

• pomoc při výběru a vyhledávání zaměstnání 
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• pomoc při vyhledávání rekvalifikačních kurzů  

• sociální asistent v trestním řízení 

• pomoc obětem a svědkům trestných činů  

• podpora a pomoc při jednání s policií 

 

Ulice, o. s. 

Poskytované služby: 

• výměna použitého injekčního materiálu za nový 

• zvyšování informovanosti, změnu postojů a omezování rizikového chování 

Prostory v domě Resslova 13 jsou naší organizací využívány jako Klub pro předškolní 
děti, místo pro poradenství a jako výpůjční knihovna.  

Službu Klubu pro předškolní děti využívalo v roce 2007 celkově 6 rodin. V tomto 
počtu je zastoupeno 5 rodin přímo z domu Resslova 13, jedna rodina žije mimo dům a v domě 
má příbuzné. V rámci tohoto klubu je poskytováno i poradenství ohledně nástupu do mateřské 
školky a možností jejího výběru. Jedno dítě se nám tak podařilo umístit do školky v Resslově 
ulici. Služba nemá za cíl nahradit předškolní vzdělání v mateřské školce – naopak, cílem je 
rodině ukázat výhodu navštěvování předškolního zařízení a poukazuje na to, jak je vzdělávání 
již v tomto věku důležité. Spolupráce s rodiči je dobrá, problémy se však objevují 
v pravidelnosti docházky. Klub fungoval jednou týdně od 9 do 11 hodin a pracovaly zde 2 
dobrovolnice z pedagogické fakulty při ZČU. 

Při plánování využívání prostor jako knihovny pro obyvatele jsme počítali s možností, 
že o službu nebude zájem či se nám knihy nebudou vracet. Naše obavy se nevyplnily –během 
roku jsme půjčili na 40 knih celkem deseti klientům, z čehož se naprostá většina knih také 
vrátila. Kvůli omezené nabídce knih v našich prostorách jsme také tuto činnost pojili 
s nabízením asistence při přihlašování do městské knihovny. 
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 9 Podpořili nás 
Nadace Vodafone ČR, Nadace 02, Krajský úřad Plzeňského kraje, ČSOB, Statutární město 
Plzeň, Úřad městského obvodu 3 

 10 Partneři 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. 

Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s. 

Ulice, o.s. 

Mikulášské gymnázium v Plzni  

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu 

 11 Poděkování 
Ekofarmě Nebílovy, Fakultě Filosofické ZČU, Fakultě pedagogické ZČU, Středisku mladých 
techniků, taneční skupině Spider, Mgr. Šárce Mádlové 
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