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Vážení přátelé,

rok 2006 byl v mnoha ohledech pro SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. (TaT) zlomový. Přestěhovali 
jsme se do nových prostor v Plzni na Slovanech, které byly vhodnější pro realizaci našich aktivit a 
zejména příjemnější pro komunikaci s našimi dobrovolníky, klienty i partnery. Největším bodem zvratu 
v roce 2006 byl příchod dvou nových zaměstnanců, kteří se rekrutovali z řad našich dobrovolníků a 
začali systematicky pracovat na stěžejním programu TaT – Mimoškolním vzdělávání dětí ze sociálně 
vyloučených lokalit. Činnost organizace jsme rozšířili o další aktivity zaměřené na vzdělávání sociálně 
vyloučených dětí – podporu jejich zájmové činnosti mimo sociálně vyloučené lokality a zároveň se 
rozšířila činnost volnočasové aktivity  Klubíčko, díky novým dobrovolníkům, kteří byli ochotní pravidelně 
a celoročně se dětem věnovat. Pozornost jsme věnovali i aktivitám směrovaným k veřejnosti – vydali 
jsme deskovou hru Cesta z ghetta, která byla zdarma poskytována školám a jiným vzdělávacím 
institucím.

Rok 2006 byl taktéž výjimečný z hlediska počtu spolupracujících dobrovolníků na nejrůznějších 
aktivitách. Jejich důvěry si velice vážíme a věříme, že nás podpoří i v následujících letech. Bez jejich 
pomoci bychom nemohli realizovat většinu našich aktivit.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.

úvodní slovo - zhodnocení roku
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Posláním SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s. 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 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. 

o společnosti
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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.

o společnosti
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SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.

Registrace: 28. dubna 2004 na Krajském soudu v Plzni 

Sídlo: Plzeň, Koterovská 25, 326 00

Kontaktní adresa: Plzeň, Mikulášské nám. 17, 326 00

Telefon: +420 377 240 034

Email: info@tadyated.org

Web: www.tadyated.org

IČO: 26370417

Bankovní spojení: 185693404/0300 (ČSOB Plzeň)

základní údaje
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Zaměstnanci v roce 2006:

Bc. Michaela Hirtová výkonná ředitelka 

PhDr. Tereza Zíková projektová manažerka

Eliška Budínová  koordinátorka vzdělávacích a aktivizačních služeb

Jakub Václavů koordinátor vzdělávacích a aktivizačních služeb

Správní rada společnosti v roce 2006:

Mgr. Helena Koubková (předsedkyně a zakladatelka)

Mgr. Monika Stehlíková
PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.
PhDr. David Šanc
Mgr. Vladislav Günter
Jan Balog

Dozorčí rada společnosti v roce 2006:

Ing. Dagmar Majnušová
JUDr. Kristýna Kabelová
Bc. Lucie Štruncová

lidé ve společnosti tady a teď, o.p.s.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se v roce 2006 podíleli na 
realizaci projektů:

Ilona Dvořáková, Simona Hájková, Jirka Procházka, Linda 
Dostálková, Michaela Vizinová, Majda Bořkovcová, Andrea 
Vilímová, Luboš Valenta, Eva Žůrková, Lukáš Vohradský, 
Dáša Hernerová, Michaela Procházková, Nina Rottová, 
Jirka Frýbert, Eva Koubová, Hanka Matějková, Katka 
Žihlová, Vojta Kadlec, Veronika Zochová, Bára Bukovská, 
Lucie Mihálová, Ester Pěkná, Simona Kocourková, Pavel 
Kocourek, Jana Středová, Eliška Budínová, Jakub Václavů, 
Šárka Vohlídalová, Klára Křelová, Kristýna Homolová, Petra  
Chourová, Ondřej Říha, Veronika Fikrlová



10 11

Individuální doučování v sociálně vyloučených lokalitách

Individuální doučování je dlouhodobým projektem 
Společnosti Tady a Teď, o. p. s., který probíhá od roku 2004 a 
jehož prostřednictvím je poskytována pomoc v mimoškolní 
přípravě rodinám s dětmi v sociálně vyloučených 
lokalitách. Individuální doučování je poskytováno 
prostřednictvím dobrovolníků, kteří docházejí pravidelně 
přímo do rodiny a pracují s dítětem i celou rodinou. Lidé 
ze sociálně vyloučeného prostředí ve většině případů 
sami neví, jak dítěti poradit, a co je nutné pro dobrý 
prospěch dítěti zabezpečit. Pozitivním přínosem je, když 
se rodina naučí prostřednictvím dobrovolníka dohlížet na 
pravidelnou přípravu do školy, na plnění domácích úkolů 
a uvědomí si nutnost komunikace se školou. Dobrovolník 
se pro dítě i rodiče často stává pozitivním vzorem. Sociální 
a komunikační dovednosti těchto dětí jsou dále zvyšovány 
i prostřednictvím návštěv kin, muzeí, výstav, divadel a 

přehled projektů
výletů, které s dobrovolníkem absolvují. Dobrovolníci jsou 
z řad studentů středních a vysokých škol, jsou pravidelně 
supervidováni a dále odborně vzděláváni. 

V roce 2006 se do projektu zapojilo 33 dobrovolníků, 
kteří doučovali 34 dětí z 22 rodin, přičemž projekt probíhal 
v sociálně vyloučených lokalitách města Plzně Jateční/
Duchcovská, Resslova 13, Koperníkova ulice, Plachého 
ulice, Krašovská ulice, na sídlišti Vinice, Košutka, Petrohrad 
(Barandova ulice), ve čtvrti Slovany (Světovar) a ubytovně 
v Rokycanské ulici.

Individuální doučování dětí z dětských domovů

Hlavní náplní tohoto projektu je poskytovat mimoškolního 
vzdělávání pro děti z dětských domovů a zkvalitnit tak 
úroveň jejich mimoškolní přípravy, rozšířit vzdělávací 
možnosti dětí a zvýraznit šance pro volbu dalšího vzdělání 
nebo výběru povolání. V rámci projektu usilujeme 
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o následně pěstování schopnosti smysluplně plánovat 
svůj život i dovedností potřebných k plnohodnotnému se 
zapojení do společnosti. Konkrétním obsahem projektu 
je, kontaktovat, vybírat a školit dobrovolníky, kteří posléze 
poskytují individuální doučování dětem z DD a VÚ. 
Smyslem projektu je zlepšení prospěchu co největšího 
počtu špatně prospívajících dětí, které by pak měly 
otevřenější a větší šance pro výběr dalšího vzdělání. Velká 
část dětí z dětských domovů končí ve speciálních školách 
a většina z nich má problémy s prospěchem. Realizací 
projektu chceme také napomoci tomu, aby se snížil počet 
dětí z dětských domovů, které navštěvují speciální školu; 
ideálním stavem by pak bylo, aby do zvláštní školy chodily 
skutečně jen ty děti, jejichž těžiště problému není pouze 
v nedostatku individuální péče. Od roku 2005 do roku 2007 
projekt probíhal pouze v DD DOMINO.

přehled projektů
Klubíčko

Klubíčko bylo v roce 2006 realizováno v sociálně 
vyloučené lokalitě Jateční/Duchcovská ve spolupráci 
s Městkou policií Plzeň. Jedná se o volnočasovou aktivitu, 
konanou několikrát týdně pro různé věkové skupiny dětí. 
Hlavním cílem této aktivity je umožnit předškolním a školou 
povinným dětem smysluplně trávit volný čas – předškolní 
děti připravit na nástup na základní školu a u starších dětí 
rozvíjet jejich sociální a komunikační dovednosti potřebné 
pro orientaci ve společnosti. 

Klubíčko vedou vždy nejméně dvě dobrovolnice a trvá 
celkem dvě hodiny. Kvůli rozdílnému věku docházejících 
dětí je potřeba děti zabavit různými typy her. S předškoláky 
se klade důraz na hry pro rozvoj schopností, které 
potřebují při nástupu do první třídy (rozvoj jemné motoriky 
– pomocí stavebnic, skládaček z papíru a dalších aktivit, 
dále zacházení s nůžkami, lepidlem, vodovými barvami, 
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poznávání barev, hry se slovy – například slova začínající 
na určité písmeno, poslouchání a následná interpretace 
textů, hry na procvičení paměti). 

Pro starší děti jsou pořádány různé kolektivní hry zaměřené 
na rozvoj sociálních dovedností (například pantomimické 
předvádění různých povolání, různé pohybové hry a další 
aktivity) a rovněž složitější hry se slovy či na procvičení 
paměti, psaní kratších textů.

V roce 2006 navštívilo Klubíčko alespoň jednou celkem 3
1 dětí z lokality. Pravidelná účast dětí v Klubu se pohybuje 
okolo 8 až15 dětí ve věku od 3 do 13 let. 

Volnočasové aktivity 

Projekt zaměřený na volnočasové aktivity pro děti ze 
sociálně vyloučených lokalit v Plzni navazuje na projekt  
Individuální doučování. Smyslem volnočasových aktivit je 
rozšířit možnosti dětí vyrůstajících v sociálně vyloučených 

lokalitách, a tím napomoci plnohodnotně se zapojit do 
chodu společnosti. 

Prostřednictvím projektu byly dětem (rodinám), se kterými 
již organizace dlouhodobě spolupracuje, poskytována 
možnost navštěvovat vybraný zájmový kroužek. Při 
koncipování této podpory jednotlivým rodinám jsme 
vycházeli z přesvědčení a dosavadních zkušeností, že 
rodiče dětí vyrůstajících v prostředí sociální exkluze mají 
zájem o volnočasové aktivity dětí, ale upřednostňují aktivity 
realizované mimo sociálně vyloučené lokality. Rodiče si 
často nemohou z finančních důvodů dovolit financovat 
zájmový kroužek pro děti a vzhledem k prostorové separaci 
lokalit ani není dostatek možností trávení volného času 
(nedostatek hřišť nebo prostoru vhodného k volnému času 
dětí). Děti a mládež z tohoto prostředí se prostřednictvím 
projektu mohli zapojit do skupin vrstevníků, kde je jiná 
hierarchie skupiny, jiné vzorce chování a normy, než které 

přehled projektů
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panují v prostředí sociální exkluze. 

V rámci projektu byla rodinám poskytnuta nabídka 
možných zájmových kroužku z celé Plzně, dále si mohli 
zájmový kroužek vyhledat sami a obrátit se na koordinátora 
projektu. Rodiče dětí přihlášených do zájmových kroužků 
přispívali minimální finanční částkou, která byla pojímána 
jako motivační nástroj k udržení dítěte v kroužku. Tyto finance 
byly následně použity na úhradu poukázek na vstup do 
plaveckého bazénu pro děti a jejich dobrovolníky. 

Prostřednictvím projektu mohly navštěvovat tři děti 
(z Jateční ulice, Duchcovské ulice, Korandovy ulice) 
zájmový kroužek taneční skupina Spider (hip hop), 
realizovaný  Střediskem volného času v Pallově ulici, dvě 
děti (z Jateční ulice a Korandovy ulice) kroužek tance pro 
děti v předškolním věku, realizovaný Základní uměleckou 
školou B. Smetany, dvě děti (z Koperníkovy ulice, Jateční 
ulice) kroužek rybaření, realizovaný Stanicí mladých 

techniků a tři děti (z Jateční ulice, Duchcovské ulice) 
kroužek vaření realizovaný Selesiánským střediskem.

Pro skupinu adolescentů (chlapců) ve věku kolem 
14 let byl zrealizován zájmový kroužek bojového umění 
„Capoeira“ (nekontaktního bojového umění, které takřka 
neumožňuje využití napadení protivníka, je zaměřeno na 
obranu, nikoli na útok a jedná se spíše o pohybově taneční 
bojové umění. Výuku vedl brazilský lektor Capoeiry -
profesor Carlinho Delegado se svojí ženou; kurzu se 
účastnilo 12 klientů, z nichž 8 docházelo pravidelně.  

POLIS - Cesta z ghetta 

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. a Člověk v tísni -
společnost při ČT, o. p. s. vydaly v roce 2006 v rámci projektu 
Polis deskovou hru „Cesta z ghetta“, která je primárně 
určena pro studenty středních škol a gymnázií. Hru „Cesta 
z ghetta“ je možné využít k aplikaci průřezových témat ŠVP 

přehled projektů
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multikulturní výchova a osobnostní a sociální rozvoj. Její 
téma souvisí s učební látkou občanské výchovy, základů 
společenských věd (především psychologie, sociologie 
a politologie), zeměpisu (sociální geografie) i dalších, 
především společenskovědních předmětů.

Hra simuluje život obyvatel, kteří žijí v tzv. sociálně 
vyloučeném prostředí neboli v sociálním ghettu. Každý 
hráč hraje za „svoji“ rodinu a snaží se ji vyvést z ghetta. 
„Cesta z ghetta“ je nejenom modelem snahy o odchod 
z domu pro „nepřizpůsobivé“ někde na okraji města, 
ale i metaforou psychické připravenosti na opuštění 
tohoto prostředí. Hráči se během hry prakticky potýkají 
se situacemi a problémy, které vyplývají jednak ze soužití 
s ostatními obyvateli ghetta a jednak z toho, jaký vliv má na 
jejich život například jednání úřadů či ostatních obyvatel 
města. Cílem hry je připravit co největší počet členů rodiny 
na odchod z ghetta, přičemž jde o to přinést hráčům jak 

faktické informace o problematice sociálního vyloučení, 
tak zprostředkovat prožitek života v ghettu z hlediska 
samotných jeho obyvatel.

Na tvorbě deskové hry se podíleli: Michaela Hirtová 
– vedoucí projektu, Jiří Mikoláš – autor hry, expertní skupina 
ve složení Michal Kojan, Martin Šimáček, Monika Stehlíková, 
Tomáš Hirt, Lenka Budilová, Petra Sedláčková, Martina 
Sobihardová – Krištofová a Petr Štefek jako autor ilustrací.

Veřejná sbírka

Občanské sdružení Humr uspořádalo v době od března 
do května 2006 sbírku knih (beletrie, učebnic) a učebních 
pomůcek, které byly určeny pro děti vyrůstající v sociálním 
vyloučení. Sbírka se konala na Mikulášském a Křižíkově 
gymnáziu a byla realizována pro SPOLEČNOST TADY A TEĎ, 
o. p. s.. Studenti darovali do sbírky několik stovek knih, které 
byly distribuovány do rodin v Plzni (Jateční/Duchcovská ul., 

přehled projektů
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Resslova 13, Petrohrad, Světovar, Lochotín, Vinice), které 
participují na projektu Individuální vzdělávání a rovněž do 
nízkoprahového centra v Bílině.

Očkování dobrovolníků 

Dobrovolníkům, kteří pracují pro naši organizaci 
převážně ve vysoce rizikových rodinách nebo sociálně 
vyloučených lokalitách, byla v roce 2006 uhrazena 
vakcína proti hepatitidě typu A a B (Twinrix Adult). Nejvíce 
vakcín dostali dobrovolníci ze sociálně vyloučené lokality 
Resslova 13. Dále byli očkováni dobrovolníci, kteří pracují 
v Klubu „Deštník“ v sociálně vyloučené lokalitě Jateční/
Duchcovská, jelikož přicházejí do přímého kontaktu s dětmi 
z celé lokality. 

Školení pracovníků prevence kriminality městských policií ČR 
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. v dubnu 2006 realizovala 

vzdělávací seminář na téma: „Problematika sociálního 

vyloučení ve vztahu k ohroženým skupinám a možnostem 
jejího řešení“ v rámci školení pracovníků prevence 
kriminality městských policií ČR. Lektory semináře byli 
spolupracovníci a zaměstnanci organizace Mgr. Lenka 
Budilová, Mgr. Ladislav Toušek a Bc. Michaela Hirtová.

přehled projektů
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Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s.,
Občanská poradna Plzeň, o.s. 

Společenství “Začít spolu“
Ulice, o.s.
HUMR, o.s.

Fakulta filozofická ZČU v Plzni 
Fakulta pedagogická ZČU v Plzni

Městská policie Plzeň
Mikulášské gymnázium v Plzni
Dětský domov DOMINO Plzeň

AntropoWeb
LTD účetní kancelář

Knihkupectví Chmela
PROMÉTHEUS EDUCATION spol. s r.o. 

vážíme si partnerů...
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...a lidí, kteří s námi v roce 2006 spolupracovali

Ladislav Toušek, Šárka Vohlídalová, Jiří Reitspies, 
Tomáš Hirt, Alena Stránská, Magdalena Kolářová, 
Zuzana Ramajzlová, Pavla Hrabačková, prof. 
Carlos Delgado 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT KE DNI 31. 12. 2006 VE ZJEDNODUŠENÉM 
ROZSAHU, V TIS. KČ

Hlavní činnost

Spotřebované nákupy celkem 133

Služby celkem 101

Osobní náklady celkem 689

NÁKLADY CELKEM 923

Tržby za vlastní výkon a zboží celkem 949

Ostatní výnosy celkem -136

Přijaté příspěvky celkem 141

Provozní dotace celkem 129

VÝNOSY CELKEM 1083

Výsledek hospodaření před zdaněním 160

Výsledek hospodaření po zdanění 160

činnost v roce 2006 v číslech
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2006 VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU, V TIS. KČ

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

Krátkodobý majetek celkem 43 377

a) Pohledávky celkem 159

b) Krátkodobý finanční majetek celkem 43 114

Jiná aktiva celkem 104

AKTIVA CELKEM 43 377

Vlastní zdroje celkem -63 97

a) Výsledek hospodaření celkem -63 97

Cizí zdroje celkem 106 280

a) Krátkodobé závazky celkem 106 280

PASIVA CELKEM 43 377

činnost v roce 2006 v číslech

Účetní závěrka je v plném rozsahu k dispozici v kanceláři Společnosti Tady a Teď, o. p. s.



20 21

ESF Equal
ESF SROP

Plzeňský kraj
Statutární město Plzeň 

ČSOB

Děkujeme!

v roce 2006 podpořili naši činnost
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