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: : Základní údaje o společnosti
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.
Sídlo: Plzeň, Palackého nám. 24, 301 00
Kontaktní adresa: Plzeň, Koterovská 25, 326 00
Tel.: +420 377 240 034
Email: info@tadyated.org
http://www.tadyated.org
IČO: 26370417
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 185693404/0300 (ČSOB Plzeň)
: : Vznik a historie společnosti
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. Tento krok byl logickým vyústěním dosavadního působení organizace – cílem vzdělávání
dětí ze sociálně vyloučených lokalit je mimo jiné snaha o minimalizaci rizika odebrání
dětí do ústavní výchovy.
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: : Poslání 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 nevýhod-něných 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
: : Lidé působící ve společnosti

Zakladatelka a předsedkyně správní rady:
Helena Koubková (zakladatelka)
Email: hyena@centrum.cz
Tel.: +420 732 868 988

Výkonná ředitelka:
Michaela Hirtová (roz. Kitzbergerová)
Email: michaela.hirtova@tadyated.org
Tel.: +420 724 247 191

Koordinátorka projektových aktivit:
PhDr. Tereza Zíková
Email: tereza.zikova@tadyated.org
Tel.: +420 775 202 407
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Správní rada:
Mgr. Helena Koubková (předsedkyně)
Mgr. Monika Stehlíková
Mgr. Jiří Kotschy
PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.
Claudie Lavičková
Jan Balog
Dozorčí rada:
MUDr. Pavel Vlček
Bc. Lucie Štruncová
Bc. Helena Houdová

Dobrovolníci:
Velmi důležitou personální součástí společnosti jsou dobrovolníci, kteří se podílejí na
realizaci projektů „Individuální doučování v sociálně vyloučených lokalitách v Plzni“;
„Individuální doučování v dětském domově DOMINO“ a na volnočasové aktivitě
„Klubíčko“, která se uskutečňuje v sociálně vyloučených lokalitách Jateční/ Duchcovská ulice a Resslova 13 v Plzni.
Jako dobrovolníci působí studenti z plzeňských vysokých škol (Filozofické fakulty a
Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni) a gymnázií (Mikulášského gymnázia a Masarykova gymnázia).
: : Činnost v roce 2005
: : leden – duben 2005
Projekt: „Varianty – interkulturní vzdělávání“
V rámci projektu Varianty se Společnost Tady a Teď v partnerství se Společností při
ČT – Člověk v tísni, o. p. s. podílela i v roce 2004 na definování a realizaci aktivit modulu „Dětské domovy a výchovné ústavy“ – konkrétně na přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit pro výchovný personál dětských domovů a výchovných ústavů:
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1) kurz „Právo na každý den“ (předávání metodiky právního povědomí);
2) kurz „Interkulturní výchova“;
3) metodická příručka pro vychovatele: „Z ústavu do života (Podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností)“ pro prostředí ústavní výchovy a speciálního školství;
4) poskytování internetové právní poradny pro oblast ústavní výchovy,
5) tvorba publikace „Právo v prostředí ústavní výchovy“, která byla distribuována do
všech zařízení ústavní výchovy v ČR;
6) didaktická desková hra: „C´est la vie … to je život!“, která primárně určena pro mladistvé vyrůstající v ústavní výchově, hra je však koncipována tak, aby byla snadno využitelná i pro jiné instituce pracující s ohroženou mládeží.
Projekt Varianty byl realizován od dubna 2002 do dubna 2005.

: srpen – prosinec 2005
Projekt: „Polis“
Od srpna 2005 do dubna 2008 je Společnost partnerskou
organizací v projektu POLIS realizovaném společností
Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s. Projekt POLIS se
pilotně uskutečňuje v Plzni, Ústí nad Labem a Bílině,
propojuje instituce (úřady, školy, policii, zastupitele a další),
které přicházejí do styku se sociálně slabými lidmi, provozuje přímou terénní sociální práci pro sociálně slabé lidi,
poskytuje informace o specifických podmínkách života v sociálním vyloučení, které vySPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s., Koterovská 25, 326 00 Plzeň
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užijí např. policisté při potírání kriminality (lichva, organizovaný zločin, kapesní krádeže
aj.), podporuje interkulturní a komunitní vzdělávání a vzdělávací aktivity pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí; motivuje klienty, aby dohlíželi na školní docházku svých dětí.
Společnost Tady a Teď, o.p.s. realizuje v rámci projektu POLIS:
1. individuální doučování v Plzni, koordinuje a metodicky zajišťuje mimoškolní
vzdělávací aktivity v ostatních lokalitách projektu (Ústní nad Labem, Bílina),
2. koordinuje přípravu a výrobu didaktické hry Cesta z ghetta (vydání naplánováno
na srpen 2006). Hra bude primárně určena pro studenty středních a dále bude
využitá při školení státních úředníků a policistů v oblasti sociální exkluze, a spolupodílí se rovněž na dalších aktivitách projektu
: : říjen – prosinec 2005
Projekt „Individuální doučování dětí z dětských domovů“
Tento projekt byl realizován od roku 2002 do roku 2004 v dětských domovech západočeské oblasti. Hlavní náplní projektu je poskytovat mimoškolní 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.
Systematickou prací s dětmi usilujeme o rozvíjení schopnosti smysluplně plánovat svůj
život i dovedností potřebných k plnohodnotnému se zapojení do společnosti.
Jelikož se Společnost rozhodla vymezit lokálně (v Plzeňském kraji), tento projekt je od
ledna 2005 realizován jen v plzeňském dětském domově DOMINO. V roce 2005 působili jako doučující v dětském domově celkem 4 doučující pro 4 klienty. Jeden
z doučujících se věnoval přípravě k přijímacích zkouškám na střední školu; další 3 dobrovolníci pracovali s dětmi, které navštěvovaly 3., 4. třídy. Vzdělávání těchto klientů se
soutředilo na předměty, které dětem činily ve škole potíže (zejména český jazyk, dále
probíhala výuka anglického jazyka).

: :leden – prosinec 2005
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Projekt: „Individuální doučování dětí ze sociálně vyloučených lokalit na území

města Plzně“
Tento projekt, jenž byl Společností Tady a Teď realizován od října 2004, vzešel
ze stejnojmenného projektu realizovaného v letech 2002 - 2004 v zařízeních ústavní
výchovy jako logická prevenční aktivita proti odebírání dětí do ústavní výchovy ze sociálně vyloučených lokalit obývaných především romskou populací. Od roku 2004 byl
realizován v sociálně vyloučené lokalitě Jateční/Duchcovská ulice, v roce 2005 byl pak
rozšířen do dalších lokalit v Plzni – Resslova 13, Slovany – Světovar. Cílem našeho
projektu bylo nejen zlepšit prospěch dětí ze sociálně vyloučené lokality, ale i aktivně
zapojit rodiče do mimoškolní přípravy jejich dětí. Z tohoto důvodu jsme se snažili realizovat doučování přímo v rodině doučovaného dítěte.

Cílové skupiny projektu:
¾ Primární – děti, mládež a rodiče žijící v prostředí sociálního vyloučení –
v sociálně vyloučených lokalitách v Plzni
¾ Sekundární – studenti středních a vysokých škol v Plzni

Projekt vychází z následujících premis:
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¾ děti ze sociálně vyloučených lokalit nejsou schopny bez aktivního přístupu svého
nejbližšího okolí, dohledu a vedení, naučit se v potřebné míře učivu a dostát tak standardním nárokům všeobecného vzdělávacího systému, kvůli čemuž jsou často přeřazováni do speciálních škol
¾ rodiče dětí ze sociálně vyloučených lokalit mají zájem o mimoškolní vzdělávání dětí,
ovšem nikoliv společně s ostatními dětmi z ghetta – sociálně vyloučené enklávy netvoří
„komunity“ (čili jednotné sociální organizmy), jak je zvykem chybně usuzovat, ale spíše
anomické sociální útvary navzájem izolovaných a mnohdy znepřátelených rodů a rodin
Hlavním cílem tohoto projektu je prevence předčasného ukončování vzdělávání a
zkvalitnění úrovně mimoškolní přípravy. Realizací projektu chceme rozšířit možnosti
těchto dětí a zvětšit šance pro volbu dalšího stupně vzdělání nebo výběru povolání, následně pak plánování svého života i schopnost plnohodnotně se zapojit do společnosti.
Děti z cílové skupiny jsou socializované do uzavřeného a specifického prostředí
s vlastními vzorci chování a „návody pro život“. Neznalost vzorců majoritní společnosti má pak za důsledek to, že tyto osoby jsou znevýhodňovány např. na trhu práce.
Jako doučující působí studenti středních a vysokých škol, zejména studenti ZČU Fakulty filozofické, oboru Sociální a kulturní antropologie, Fakulty pedagogické, oboru
Sociální práce, Mikulášského gymnázia a Masarykova gymnázia, s nimiž Společnost Tady a Teď úzce spolupracuje. Doučující se zavazují k dlouhodobé spolupráci, min. na
jeden rok, což je nutné vzhledem k charakteru jejich práce.
V roce 2005 byla služba rozšířena i do dalších sociálně vyloučených lokalit v Plzni.
V roce 2005 participovalo na projektu celkem 18 doučujících a 18 dětských klientů z 12 rodin. Klienti pocházeli ze sociálně vyloučených lokalit Jateční/Duchcovská
ulice, Resslova 13, Slovany - Světovar.
Služba je poskytována jen těm klientům, kteří o ni mají zájem. S rodiči dítěte je
uzavřena buď ústní nebo písemná dohoda o poskytování služby, kterou mohou kdykoli
vypovědět. Rodiče musí na službě participovat – Společnost Tady a Teď neaspiruje na
převzetí zodpovědnosti za vzdělávání dítěte, nýbrž na pozici jakéhosi poradce v oblasti
vzdělávání.
: :leden – prosinec 2005
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Projekt: „Klubíčko“ – volnočasové aktivity pro děti ze sociálně vyloučených lo-

kalit v Plzni
V roce 2005 byly realizovány volnočasové a zájmové aktivity zaměřené na osvojování si
sociálních a komunikačních kompetencí v sociálně vyloučené lokalitě Jateční/ Duchcovská ulice a poté i v Resslově 13, kde na základě spolupráce s Městskou policií
Plzeň má organizace k dispozici prostory k užívání. Aktivita se konala 1x týdně (vyjma
letních prázdnin) pod vedením 2 dobrovolníků v každé lokalitě. Klubíčka byla v obou
lokalitách hojně navštěvována, zejména pak v zimních měsících (v Duchcovské ulici cca
15 dětí, které pravidelně do Klubíčka docházely; v Resslově 13 cca 20 dětí).
V Resslově ulici však musela být činnost Klubíčka v září 2005 ukončena, jelikož v průběhu letních prázdnin byly prostory Klubíčka vykradeny a zdevastovány.
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: : Naši partneři a donoři

Člověk v tísni - společnost při ČT, o. p. s.
Fakulta filozofická ZČU v Plzni
Městská policie Plzeň
Palaestra, o. s.
Austin, s. r. o.
Krajský úřad Plzeňského kraje
Občanská poradna Plzeň, o .s.
Společenství “Začít spolu“
HUMR, o. s.
Mikulášské gymnázium v Plzni
Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem
Dětský domov DOMINO Plzeň
AntropoWeb
LTD účetní kancelář
JUDr. Alena Stránská
: : Dobrovolníci a další lidé, kteří společnosti pomáhají
Laco Toušek, Šárka Vohlídalová, Michal Růžička, Blanka Součková, Lucie Šanderová,
David Šanc, Michal Černý, Ilona Dvořáková, , Kateřina Žihlová, Denisa Golová, Veronika Fikrlová, Denisa Střížová, Hanka Matějková, Martina Kadaníková, Nina Rottová,
Mája Altmanová, Renata Králíková, Vojta Kadlec, Kristýna Homolová, Aleš Turnovec,
Kuba Václavů, Jirka Reitspies, Tomáš Hirt, Arnošt Smolík, Kristýna Kabelová …
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