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Personalia 
Michaela Hirtová výkonná ředitelka 

Eva Šeflová ekonomka 

Tereza Dvořáková terénní aktivizační pracovník 

Míra Gažák terénní aktivizační pracovník 

Hana Moravcová terénní aktivizační pracovník 

Karel Polanský terénní aktivizační pracovník 

Jakub Sachr terénní aktivizační pracovník 

Kateřina Svobodová terénní aktivizační pracovník 

Tereza Vágnerová terénní aktivizační pracovník 

Michaela Vizinová terénní aktivizační pracovník 

Šárka Vohlídalová terénní aktivizační pracovník 

 

Správní rada 
Vladislav Gunter  

Ladislava Matoušková  

Tereza Pelclová  

Zuzana Ramajzlová  

Jan Stehlík   

David Šanc  

 

Dozorčí rada 
Kristýna Dolejšová Kabelová  

Aleš Kavalír  

Magdaléna Leichtová  



 

Dobrovolníci a praktikanti 
Jan Anderle, Marek Balín, Kristýna Bardová, Soňa Belšánová, Martina Bláhová, Pavla Celerová, 
Vojtěch Cibulka, Adéla Czimprichová, Petra Dominová, Tereza Dvořáková, Olina Džulajová, Michaela 
Fialková, Martina Hladová, Denisa Holá, Andrea Hrabáková, Eliška Hudcová, Kristýna Jahlová, Petr 
Jičínský, Tomáš Kadlec, Petra Karešová, Jana Kliková, Karolína Klimperová, Pavla Kratochvílová, 
Monika Křemenová, Petra Křížová, Jindřich Kuča, Monika Kučerová, Martina Kvochová, Tereza 
Lavičková, Tereza Ludvíková, Petra Mandelíčková, Lucie Mandělíčková, Radka Mezníková, Ludmila 
Mouleová, Monika Mrázová, Barbora Nagyová, Radka Nachtmannová, Mirka Nováčková, Barbora 
Novotná, Zuzana Novotná, Zuzana Novotná, Tereza Paidarová, Alena Pařízková, Kateřina Pintířová, 
Kateřina Procházková, Anastazja Przygodzka, Lucie Rosenbergová, Soňa Řeháková, Martin Slepička, 
Nikola Stieberová, Klára Šmídlová, Kateřina Trčková, Lucie Uhrová, Barbora Urbanová, Karolína 
Uzlová, Eliška Václavíková, Iveta Váňová, Jana Veberová, Daniela Virtelová, Kristýna Vrátníková, 
Romana Zdražilová, Václava Zichová, Karolína Žitková 

 

Statistiky 

Počet podpořených klientů 
   Děti 120 

  Dospělí 90 
  

    Počet zakázek 
   Mentoring 22 

  Doučování 129 
  Poradenství ve vzdělání 127 
  Poradenství s přihlášením na SŠ 8 
  Poradenství (dluhy, bydlení…) 102 
  Úspěšně ukončené zakázky 82% 
  

    Počet konzultací 
     počet konzultací kontakty (10 min) intervence (30min) 

Terénní pracovníci 5066 6853 1629 

Dobrovolníci 877 6807 2138 

Celkem 5943 13660 3767 

    Hromadné aktivity 
     počet konání počet účastníků 

 Předškolní klub 89 23 
 Kurs češtiny pro cizince 45 9 
 Dámský klub 44 29 
 Doučování o prázdninách 18 26 
 Ostatní (i jednorázové) akce 41 42 
 Počet konání aktivit 237 107 
  



Předškolní klub a Ekoškolka 
Předškolní klub navštěvují děti se spodní hranicí tři roky, které z mnoha důvodu nedocházejí do běžné 

mateřské školy. Skupinovou práci s klienty doplňuje individuální přístup, který je zaměřen na 

posilování dovedností v konkrétních oblastech vývoje klienta. 

 Nedílnou součástí provozu klubu je i aktivní spolupráce se zákonnými zástupci. Pracovník klubu 

s nimi konzultuje aktuální potřeby spojené s optimálním rozvojem jejich dítěte. Se zákonnými 

zástupci je konzultována také strategie dalšího vzdělávání, související zejména s procesy přihlášení do 

MŠ, zápisy do ZŠ, odklady apod.  

V roce 2013 Předškolní klub fungoval čtyřikrát do týdne v dopoledních hodinách, k docházce bylo 

zapsáno celkem 15 dětí. Klub byl realizován celkem 91krát. 

Významnou součástí Předškolního klubu bylo po celý rok téma ekologické a environmentální 

výchovy. Díky grantovému programu Nás učí příroda nám byla nadačním fondem Zelený poklad 

poskytnuta finanční podpora na zajištění aktivit a chodu klubu. Významnou aktivitou byla například 

Guerilla gardennig, která proběhla v několika etapách a v rámci níž děti osadily keře a květiny na 

veřejném prostranství v blízkosti klubu. V průběhu roku jsme také děti vzali několikrát na výlety do 

blízkého okolí Plzně do přírody. Místa výletů jsme vybírali tak, aby byla dosažitelná pro děti i 

v budoucnu, pokud by tam chtěly zavítat se svými rodiči či sourozenci.  

Předškolní klub - příběh 
Tomáš do předškolního klubu přišel na jaře. Nějakou dobu před tím navštěvoval zařízením podobné 

Předškolnímu klubu, kde ho paní učitelky velice dobře připravily na zápis do první třídy.  

Tomáš se do první třídy velice těšil, znal již všechny barvy a tvary, poznal zvířátka na obrázcích, uměl 

se soustředit na práci. Sem tam se ještě vyskytlo něco, s čím si Tom nevěděl rady nebo si zrovna 

nevzpomněl, jak se ta věc či zvíře jmenuje. Společně jsme s Tomášem pracovali na upevnění všech 

základů, které doposud nabyl, rozšiřovali jsme slovní zásobu, předčítali nové pohádky a učili se nové 

říkanky, cvičili jsme jak správně držet tužku a jak si uvolnit ruku, když bolí od kreslení a mnoho dalších 

užitečných věcí.  

Dny i týdny rychle utíkali, brzy přišly letní prázdniny. Tomáš do Předškolky docházel i o prázdninách, 

kdy fungovala jenom jednou do týdne, ale společně strávený čas jsme vždy dobře využili. V závěru 

prázdnin jsme podnikli výlet na Ekofarmu, kde Tomáš viděl spoustu zvířátek konečně na vlastní oči. 

Do školky už chybělo jenom pár dní.   

Hned na začátku září, v první den školy, nás v Předškolce čekalo překvapení. Tomáš se za námi přišel 

podívat a nadšeně mluvil o paní učitelce, o velké tabuli, kterou má ve třídě, o spoustě nových dětí, 

které teď bude každý den ve škole potkávat. 

S Tomášem a jeho maminkou jsme i nadále v kontaktu, podle posledních zpráv se Tomovi ve škole 

daří výborně. Domů nosí hezké známky, paní učitelka ho chválí za snahu, dělá rád i domácí úkoly.  



Podpora vzdělávání 
Podpora vzdělávání je registrovaná sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi, kterou v Plzni 

poskytujeme od roku 2004.   

Mimoškolním vzděláváním za pomoci dobrovolníků se snažíme děti podpořit ve zvládání školních 

povinností. 61 dětí bylo během roku doučováno, jejich rodičům jsme poskytovali poradenství ve 

vzdělání jejich dětí. Zaměřili jsme naši pozorností více směrem ke spolupráci se školou a s rodiči. 

Individuální plány dětí byly nastavovány ve spolupráci s třídními učiteli – uskutečnili jsme 197 

konzultací s učiteli. Rodičům jsme pomáhali si ujasnit, jaké jsou jejich kompetence ve vzdělání jejich 

dětí, a snažili jsme se jim ukázat cestu, jak svoje děti ve vzdělání více podpořit. 

Podpora vzdělávání – příběh 
Anička nás kontaktovala v září roku 2012, kdy chodila do 6. třídy. Na minulém vysvědčení měla dvě 

čtyřky – z angličtiny a matematiky. Anička se nikdy do školy neučila, jen si dělala domácí úkoly. Se 

svým vysvědčením však nebyla spokojená, ráda by měla méně čtyřek. Rodiče jí s učivem v 6. třídě již 

pomoci nedokázali.  Anička je bystrá holka, baví jí čtení – byla schopná převyprávět obsah pohádkové 

knížky, kterou měla doma.  

Do rodiny jsem zavedla doučující Alču. Alča byla z Aničky přístupu nadšená, Anička se hned chytla, 

vypracovávala úkoly navíc a při doučování s ní byla radost spolupracovat. V rámci zakázky jsem 

kontaktovala paní třídní učitelku, díky informacím od ní jsme se ještě více zaměřili na čtení, 

vypracování čtenářského deníku a na řešení občasně chybějících domácích úkolů.  

Během půlročního doučování se podařilo dohnat mezery v učivu a nastartovat zájem Aničky i rodiny 

o školní výsledky; nepodařilo se zcela odstranit poznámky za nevyhotovené úkoly do školy a 

čtenářský deník Anička toto pololetí také nedoplnila. Největším úspěchem však bylo zlepšené 

vysvědčení – Anička díky své píli v pololetí nedostala ani jednu čtyřku. 

 

Spolupráce se školami 
 

Hotelová škola 

V rámci projektu Améba se ve školním roce 2013/2014 podařilo navázat spolupráci s Hotelovou 

školou v Plzni, která má celkem dvě pracoviště. Na každém z obou školních pracovišť nyní 

spolupracujeme s jedním kontaktním pracovníkem - učitelem, jenž nám pomáhá vytipovat studenty, 

kteří potřebují podporu.  

Z této spolupráce vzešla jedna studijně-svépomocná dvojice studentů, kteří si pomáhali se 

zvládnutím studijních požadavků (aktivita Tandem) a pak skupina studentů do programu 

Retrostipendia. Zatímco tandemová dvojice se pravidelně setkávala pouze v prvním pololetí (a poté 

byla spolupráce z jejich strany ukončena), do programu retrostipendií (podpora sociálně 

znevýhodněných studentů formou prospěchového stipendia) se podařilo přijmout 13 studentů, 

z nichž pouze jedna studentka v průběhu roku z programu kvůli nesplnění podmínek vypadla. Ostatní 

studenti doposud stipendia pobírají. 



Základní školy 

Od října 2013 se na ZŠ Benešova konali pravidelné konzultace terénního aktivizačního pracovníka 

s učiteli. Tématem schůzek bylo například koordinace spolupráce u doučovaných dětí, diskutování 

problematiky vyučování sociálně znevýhodněných dětí, předávání informací o podpoře ze stran 

Pedagogicko – psychologické poradny a o různých vzdělávacích akcích pro učitele v této tematice. 

Konzultačních hodin využilo celkem 5 učitelek.  

V listopadu byla navázána spolupráce v tomto ohledu také se ZŠ Masarykova, pravidelné konzultační 

hodiny se začaly konat v roce 2014. Učitelé z této školy projevili zájem o vzdělávací seminář na téma 

Spolupráce s rodinou ze sociálně znevýhodněného prostředí, který jsme škole poskytli – účastnilo se 

ho 17 učitelů. 

Na ZŠ Benešova jsme se také domluvili na poskytování hromadného doučování pro tamní žáky 

jednou týdně. Doučování začalo v říjnu 2013 a využilo ho 9 dětí. 

 

Prospěchové retrostipendium pro studenty středních škol 
Naše organizace je zapojena do systému retrostipendií pro žáky středních škol, které poskytuje 

společnost Člověk v tísni za podpory nadace UniCredit Foundation.  

Službu prospěchových retrostipendií zprostředkováváme studentům, kteří úspěšně dokončili první 

ročník střední školy, přičemž minimálně jeden z jejich rodičů nemá vyšší než základní vzdělání. 

Retrostipendium činí 1.000,- Kč měsíčně a je vypláceno zpětně. Aby na něj měl student nárok, nesmí 

mít žádnou neomluvenou hodinu, vyšší než pětadvacetiprocentní absenci, sníženou známku 

z chování a horší známku než trojku z klíčových předmětů (stanovených ve spolupráci s kontaktním 

učitelem z dané školy). Student navíc musí společnosti doložit doklady v minimální hodnotě 1.000,- 

Kč od nákladů vynaložených v odpovídajícím měsíci na studium. 

Ve školním roce 2013/14 pobíralo retrostipendium za naší asistence celkem 15 studentů středních 

škol a učilišť. 

 

Retrostipendia - příběh 
Jirka pochází z rodiny, se kterou již dlouhodobě spolupracujeme. Jeho rodiče žijí z příspěvku 

v hmotné nouzi a synovo studium je pro ně ekonomicky velkou zátěží. Příslib retrostipendia ve 

druhém a třetím roce Jirkova studia byl motivací už při studiu v prvním roce. Stipendium sice není 

vysoké, ale je dostatečnou pomocí rodině v těžké finanční situaci na to, aby Jirku ve studiu podpořila 

na úkor možných drobných přivýdělků, kterými by rodině přispíval, kdyby do školy nechodil. Tato 

pomoc navíc získala na důležitosti hned během prvního pololetí, kdy služba začala být čerpána, neboť 

se Jirkovi narodil potomek. Bez pomoci retrostipendia by se musel dalšího vzdělávání vzdát. V Jirkově 

případě je také velmi významná role jeho třídní učitelky, která s námi spolupracuje a je ochotna řešit 

problémy, které studentovi v takovéto životní situaci vyvstanou. V tuto chvíli už má Jirka za sebou 

úspěšně dokončený druhý ročník studia a motivace k dokončení ročníku posledního se zvýšila, neboť 

se klientské rodině dosažení této mety nyní jeví jako reálnější, než když Jirka do studia nastupoval.  



 

Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem  
Tato specifická podpora vzdělávání se snaží pomoci rodinám cizinců s dětmi, kterým hrozí sociální 

vyloučení (nebo v sociálním vyloučení již žijí) hlavně kvůli jazykovému handicapu. Nedostatečná či 

úplná neznalost českého jazyka dětem brání v úspěšném vzdělávání a v integraci do českého 

školského systému i do české společnosti. V rámci služby Podpory vzdělávání těmto rodinám 

poskytujeme nejen individuální doučování, ale také poradenství rodičům ve vzdělání nebo asistenci 

při komunikaci se školami. V tomto roce jsme se zaměřili na intenzivnější spolupráci se školami a 

dalšími odbornými vzdělávacími institucemi (pedagogicko-psychologické poradny apod.). Školám 

nabízíme možnost podpory ve formě poradenství, jak pracovat s žákem s odlišným mateřským 

jazykem, např. specifika těchto žáků, integrace do kolektivu, praktické tipy a možnosti zapojení do 

výuky, učení se druhému jazyku, aj. Aktivitami podporovaného vzdělávání napomáháme k integraci dětí 

cizinců a k odstranění jejich jazykové bariéry, kvůli které často bývají, díky legislativnímu vymezení, 

v českém školství znevýhodněny.  

V roce 2013 jsme tuto službu poskytli celkem 18 klientům, z toho 12 dětí bylo doučováno a 7 z nich 

bylo poskytnuto poradenství.  

Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem – 

příběh 

 
Když jsem se s touto drobnou vietnamskou holčičkou poprvé setkal, bydlela v České republice teprve 

druhým rokem. Chodila tehdy do 2. třídy základní školy a nastoupila do ní v září, aniž by uměla slovo 

česky. V bytě bydlela ještě s maminkou a jejím malým ročním bráškou, táta pracoval v zahraničí. 

Nikdo doma nemluvil českým jazykem, malého sourozence docházeli hlídat příbuzní krajané, jelikož 

Lucky máma pracovala téměř celé dny za barem v nonstopu. Lucka si tak doma žila a hospodařila 

sama ve vietnamsky hovořícím prostředí. 

Tehdy začala chodit do našeho kurzu českého jazyka pro děti cizinců. Byla to veselá a snaživá dívka, 

která se ale velice snadno naštvala a urazila. V kolektivu dětí docházejících na kurz především 

„zápasila“ se svojí sestřenicí, která se již v České republice narodila a hovořila plynně česky. Díky 

jazykové bariéře vždy tak češtinářský souboj Lucka prohrála a těžko tyto neúspěchy nesla. V tu chvíli 

přestala mluvit, velké kulaté tmavé oči se jí zalily slzami a jejím tělem třásly návaly zloby, jež silou 

vůle držela v sobě.  

Za těch několik měsíců, kdy kurz probíhal, Lucka udělala velké pokroky, patřila k nejšikovnějším 

dětem, a když jsme na konci kurzu celý projekt vyhodnocovali, právě ona vyšla v hodnocení jako 

nejúspěšnější a nejučenlivější účastník. Vzhledem k rodinným poměrům, kdy si dívka na své 

vzdělávání kvůli nepřekonatelné jazykové bariéře u ostatních členů rodiny dohlížela vlastně sama, 

naše organizace chtěla dále pokračovat v podpoře Lucčiny mimoškolní přípravy a tak jsme pro ni našli 

vcelku rychle dobrovolnici Kristýnu pro službu individuální doučování. Dobrovolnice si Lucku okamžitě 

zamilovala a dívky se navzájem velmi spřátelily. Průběh doučování a přístup klientky i dobrovolnice 

byly poté ukázkové. Lucka vždy byla na doučování pečlivě připravená, úkoly od dobrovolnice měla 

vypracované, díky kombinaci  její bystrosti a schopnosti rychle se učit již od začátku služby vykazovala 



od týdne k týdnu dílčí drobné úspěchy. Lucčinou výhodou byla pravidelná četba českých pohádek, což 

je v dnešní době dost ojedinělý jev, a to nejen u dětí s odlišným mateřským jazykem. 

U Lucky mne udivovala hlavně její samostatnost a zodpovědnost sama za sebe vzhledem k poměru 

nízkému věku. Nesetkal jsem se v rámci své práce s tolika dětmi, které by byly schopné se v takové 

míře připravovat do školy a učit se ještě ve volném čase cizí jazyk. Aniž by si to podle mne 

uvědomovala, Lucka každý den v prázdném bytě doma nad sešitem s domácím úkolem nebo 

rozečtenou dětskou knížkou integrovala sama sebe do české společnosti… Často jsem se pokoušel 

vcítit do její situace a do jakých situací musí denně přicházet a jak se s nimi dětská mysl vyrovnává. 

Navíc jsem věděl, že i přes její nedostatečnou znalost českého jazyka často chodí mamince tlumočit 

při různých setkáních s vnějším světem. 

Moc rád jsem chodil na náslechy na tomto doučování. Lucka nám z komiksového vydání Malého 

prince vždy přečetla kousek příběhu svým lámaným čtením s vietnamským přízvukem, a když nám 

zůstalo trochu času navíc, hráli jsme ještě společně s dobrovolnicí pexeso, kdy nás oba Lucka 

udivovala svojí mistrovskou pamětí. Pamatuji se i na předposlední doučování před Vánoci, kdy 

společně zpívaly české koledy, a Lucky výslovnost dodávala vánočním písním dojemný punc 

originality. 

Lucku jsem také zapojil do projektu, kdy děti cizinců žijící v České republice fotografovaly svůj 

každodenní svět. Tato tvořivá dívka vytvořila krásné rozmazané fotky v jedoucí tramvaji a umělecky 

zachytila i život na samotné tramvajové zastávce. Přemýšlel jsem, do jaké míry to byl úmysl nebo 

nedostatek nápadu, na každý pád vznikly snímky, které by s přehledem obstály na jakékoliv výstavě. 

Z mého textu je to znát – Lucku jsem si velice oblíbil a také na začátku to byla ona, kdy na jedné 

hodině kurzu zkomolila mé křestní jméno a oslovila mne „Kubinka“. Přezdívka mi pak zůstala. O to víc 

mne mrzelo, když Lucky maminka odjela pracovat do zahraničí, dívka se přestěhovala k příbuzným 

v jiné části Plzně, kde v domácnosti doučování probíhat nemohlo kvůli velkému počtu osob v rodině a 

naše spolupráce tak skončila. 

Jak se asi Lucka dnes má? Určitě dobře. S její bystrostí, ctižádostí a nadšením se ve světě určitě 

neztratí. 

 

Kurz českého jazyka pro děti 
V termínu duben – červen a září - prosinec 2013 jsme realizovali kurz českého jazyka pro děti cizinců. 

Kurz je určen dětem cizinců jak z EU, tak z tzv. „třetích zemí“. Nabídka kurzů češtiny pro cizince je 

v Plzni sice dostatečná, ale kurzy se konají povětšinou pouze pro dospělé účastníky a cizince z tzv. 

„třetích zemí“. V Plzni jsme jediná organizace, která nabízí kurzy českého jazyka pro děti cizinců bez 

ohledu na zemi původu.   

Kurz vedl školený lektor pro výuku češtiny jako cizího jazyka a byl otevřen všem dětem bez ohledu na 

jejich národnost, věk a úroveň znalosti českého jazyka. Během 52 setkání se děti učily češtině 

především zábavnou edukativní formou (pohybové aktivity, metodické pomůcky - např. stolní hry). 



Výuky se zúčastnilo alespoň jednou 8 dětí. U dětí byl na konci kurzu znatelný pokrok v pochopení 

češtiny a zlepšení slovní zásoby, s některými účastníky dále návazně pracujeme v rámci Podpory 

vzdělávání. 

Doučování o prázdninách 
Již od roku 2011 pořádáme pro děti pravidelné doučování o prázdninách. Vzniklo na základě 

poptávky dětí, které propadly a čekal je na konci léta reparát. K našemu překvapení však byl o letní 

doučování mimořádný zájem i od dětí, které nepropadly, a chtěly si přes prázdniny učivo jen tak 

procvičovat.  

Doučování probíhalo v našich prostorách v Plachého ulici jednou týdně dvě hodiny a na Benešově ZŠ 

dvakrát týdně. Jedno pravidelné doučování bylo určeno speciálně pro děti, které nezvládly první 

třídu. Celkem se konalo za prázdniny 5 doučování v SIS Plachého, 6 doučování v ZŠ Benešova pro děti 

z 1. třídy a 4 doučování pro starší děti také na ZŠ Benešova. Některým klientům byla na základě jejich 

účasti na tomto hromadném doučování následně poskytnuta individuální spolupráce. Doučování o 

prázdninách se v roce 2013 zúčastnilo alespoň jednou 26 klientů – žáků základních škol. 6 z nich 

dělalo reparát z jednoho nebo více předmětů, z toho tři reparátem prošly úspěšně.  

Mentoring 
Do projektu mentoring jsou zapojeni mladí lidé končící základní školu, nebo na střední škole již 

studující. Smyslem programu je podpořit klienty v nástupu na SOU či SŠ a dále s nimi spolupracovat 

nebo pomoci při hledání práce. Klientovým mentorem není jen terénní pracovník, ale i dobrovolník, 

který s klientem tráví volný čas. Terénní pracovník řeší spíše institucionální záležitosti a poradenství, 

mentor s klientem navazuje bližší, spíše kamarádský vztah a pomáhá rozvíjet jeho sociální schopnosti 

a dovednosti. Službu jsme poskytovali 13 klientům.  

Dále probíhala podpora při hlášení na SOU a SŠ a i podpora studentů ve vyšších ročnících. Jelikož 

zájem ze strany klientů o sekundární vzdělávání narostl, byla rozšířena základna materiální pomoci  - 

zejména oblečení na praxe. V roce 2013 jsme měli v programu 10 studujících na SOU či SŠ.  Šesti 

dětem jsme ve školním roce 2012/13 pomohli vybrat obor střední školy a projít přijímacím řízením, 

pět z nich se na vybraný obor dostalo a na školu nastoupilo. 

Jeden ze studentů v daném roce své vzdělávání zakončil získáním výučního listu.  

Rozhodli jsme se podpořit také klientku, která nás požádala o finanční spoluúčast při rozšiřování 

svých číšnických dovedností – přihlásila se na barmanský kurz, který úspěšně absolvovala. 

 

Dámský klub 
Dámský klub je skupinová aktivita, která se koná jednou týdně v našich prostorách v Plachého ulici. Je 

určen pro dívky ve věku od 12 do 18 let. Klub pro ně představuje bezpečné místo, kde mohou získat 

podporu jak od terénního pracovníka, tak do vrstevnické skupiny. S dívkami se řeší často problémy 

při výběru oboru na střední škole, problémy při studiu či vztahové záležitosti.    



Za pokračující podpory Nadace Vodafone se nám podařil pro dívky zrealizovat rok plný informací, 

nových zkušeností a zážitků.  

Uskutečnilo se šest seminářů s externími lektory: seminář o sportovních aktivitách se sportovní 

trenérkou Zumby, seminář o dentální hygieně se zubní lékařkou, seminář o zdravé stravě se 

specialistkou na výživu, kurz základů zdravého vaření s kuchařem ve vegetariánské restauraci, 

seminář s gynekoložkou a seminář s psycholožkou. 

Důležitou součástí byly také svépomocné skupiny. Středoškolské studentky si připravily povídání o 

své škole a oboru a předávaly rady a zkušenosti zájemkyním o sekundární vzdělávání, které docházejí 

do posledních ročníků na základní škole.  

Dívky si také mohly vyzkoušet zumbu, plavání, bowling, fitness, in-line bruslení, sambu axe, jumping, 

jízdu na koni a také snowboarding, lyžování, běžkování a projížďku lodí. 

Pro rozšíření kulturního rozhledu dívky s vedoucí klubu navštívily kino Měšťanské Besedy a multikino 

v obchodním centru Plaza, studentský festival Bomba fest, fashion bleší trh Bizzar Bazar, otevření 

nové budovy Ústavu umění a designu, výstavy fotografií Jana Saudka, festival Jeden svět, cirkusové 

vystoupení, zašly do kavárny Západočeského muzea, prohlédly si Pivovarské muzeum, plzeňské 

historické podzemí, pivovar, solnou jeskyni a zajezdily si s motokárami. 

V rámci klubu se i vařilo či ochutnávalo. Také jsme byly nakupovat v obchodu se zdravou stravou či 

jsme si daly oběd ve vegetariánském bistru. Během roku se dívky naučily připravovat slaný listový 

závin, jablečný štrůdl, špenátovou polévku, zapečené brambory s brokolicí, vyrobily si vlastní müsli a 

upekly mrkvový dort.  

Nejatraktivnějšími činnostmi se stal zimní víkendový pobyt na Kvildě a třídenní letní výlet do kempu k 

Praze. V rámci zimního pobytu byly dívky ubytovány v horském penzionu, což pro ně bylo něco zcela 

nového. Prvně zažily jízdu na snowboardu, lyžích či běžkách. Na letním pobytu si zas dívky 

zrealizovaly svůj sen – užít si den v pražském Aquaparku.  

Dámský klub se v roce 2013 konal 44x. Celkem se na klubu prostřídalo 47 dívek. Průměrná 

návštěvnost jedné aktivity je 5 dívek. 

Dámský klub - příběh 
Ida letos v září nastoupila do posledního ročníku odborného učiliště. Studuje na kuchařku. S blížícím 

se koncem studia přišly i obavy: „A co po škole? Zaměstná mě někdo? Jsem bez pořádné praxe a ještě 

ke všemu cigánka!“ Obavy se znásobily s nově přiděleným místem pro výkon praxe. Ida měla své 

hodiny odpracovat v restauračním zařízení, které se čerstvě připravovalo k otevření. První měsíc 

místo kuchařky zastávala pozici uklízečky. Ida umývala kuchyň a prostory restaurace po zedničení a 

malování. Z takového průběhu praxe začínala být mírně rozčílená. Měla pocit, že činnost není 

v souladu s náplní praxe. Terénní pracovnice klientku uklidňovala, že se situace určitě zlepší - ať to 

bere jako potenciální přípravu na podnikání v gastronomii.  

Jakmile se restaurace otevřela, klientčina spokojenost se stoupala den ode dne. Šéf klientce svěřil 

svou důvěru. Jako pomocná kuchařka byla nejen pravou rukou hlavnímu kuchaři, ale i sama 

připravovala některá jídla. Reflektovala, jak se ve svých kulinářských dovednostech zlepšuje. Jednoho 



dne přišla za pracovnicí, aby jí sdělila, že je na praxi velmi chválena. A nejen to. Šéf si ji velmi oblíbil a 

řekl Idě, že by byl rád, kdyby u něj po škole zůstala. Ida končí učiliště až za půl roku, a již v tuto chvíli 

má jistou návaznou práci v oboru. 

Klub Placka 
Volnočasový klub Placka je aktivita určená pro děti školou povinné. Klub je realizován jednou týdně 

v odpoledních hodinách. Společně s dobrovolníky a pracovníkem se zde děti věnují rozmanitým 

činnostem a aktivitám, které v různých oblastech rozvíjí jejich praktické i teoretické dovednosti a 

znalosti. Děti mají možnost aktivně se podílet na přípravě programu v klubu, v případě potřeby se 

mohou poradit a konzultovat aktuální potřeby a problémy spojené se školou.  V rámci klubu si 

mohou zapůjčit knihy či stolní hry. V minulém roce jej alespoň jednou navštívilo 12 dětí. 

Letní sebezkušenostní výcvik 
Každým rokem pro děti pořádáme dlouhodobější zážitkový pobyt v přírodě. Tento rok jsme strávili 

týden s dvaceti dětmi v Mukařově u Mnichova Hradiště. Mnoho z těchto dětí prvně vyjelo z města, 

prvně trávilo více času v lese, prvně zažilo noční bojovku… Děti jsme se snažili co jevíce zapojit do 

chodu tábora, měli zodpovědnost za jeho fungování, za to, aby bylo uvařeno a poklizeno. Děti jsme 

hravou formou seznamovali s různými povoláními a činnostmi,  pořádali jsme pro ně výlety do okolí,  

a rozšiřovali jsme také jejich zeměpisné znalosti. 

Terénní programy 
V rámci registrované služby Terénní programy poskytujeme poradenství, doprovody a asistenci 

klientům ze sociálně vyloučeného prostředí. Nejčastěji je podporujeme v řešení problémů 

s bydlením, dluhy, zaměstnáním či doklady. Cílem služby je stabilizace situace klienta a podpoření 

jeho schopností a kompetencí tak, aby obdobnou situaci byl již schopen příště vyřešit samostatně. 

V roce 2013 jsme přijali 73 zakázek a spolupracovali jsme s 55 klienty. 
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