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Personalia 
Michaela Hirtová výkonná ředitelka 

Dagmar Majnušová ekonomka 

Eva Šeflová administrátorka projektů 

Eliška Budínová terénní aktivizační pracovník  

Hana Moravcová terénní aktivizační pracovník 

Jakub Sachr terénní aktivizační pracovník 

Kateřina Svobodová terénní aktivizační pracovník 

Jakub Václavů terénní aktivizační pracovník 

Michaela Vizinová terénní aktivizační pracovník 

Šárka Vohlídalová terénní aktivizační pracovník 

 

Správní rada 
David Šanc 

Tereza Pelclová 

Jan Stehlík 

 

Dozorčí rada 
Aleš Kavalír 

Kristýna Dolejšová Kabelová 

Magdaléna Leichtová 

 

Dobrovolníci a praktikanti 
Ambrož Jan, Bardová Kristýna, Bártlová Michaela, Becková Anna,  Bláhová Barbora, Bláhová Martina, 

Böhmová Renata, Boušová Barbora, Celerová Pavla, Cibulka Vojtěch, Czimprichová Adéla, Dvořáková 

Tereza, Dvořáková Pavlína, Džulajová Olina, Fendrychová Simona, Filip Jakub, Friedlová Hauerová 

Zuzana, Gregorová Gabriela, Haasová Pavlína, Hánová Alena, Hartlová Kateřina, Hlasová Markéta, 

Hofrichterová Eva, Holá Denisa, Holbová Zuzana, Hyťha Martin, Janáček David, Janovská Štěpánka, 

Jiráčková Alena, Jiroutová Soňa, Kadlec Vojtěch, Keslerová Sylvie Karin, Kliková Jana, Klimperová 
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Karolína, Klusal Rudolf, Kočová Veronika, Kohoutová Klára, Kolbová Petra, Křemenová Monika, 

Kučerová Monika, Kuncová Denisa, Kvochová Martina, Kyncl Štěpán, Lásková Lucie,  Ludvíková 

Tereza, Lukešová Veronika, Mandelíčková Petra, Mišterová Markéta, Moravcová Hana, Mouleová 

Ludmila, Neradová Lada, Novák Jakub, Novotná Barbora, Novotná Zuzana, Pařízková Alena, Pašková 

Renata, Paulová Kristýna, Pavlíková Václava, Pazdiorová Eva, Petrová Veronika, Pišl Jan, Pivoňková 

Hana, Plecháčková Barbora, Ptáčníková Iveta, Radačovská Lucie, Rais Václav, Randová Katarína, 

Ryšavá Tereza, Římanová Lucie, Sachr Jakub, Slepička Martin, Slivka Michal, Stieberová Nikola, 

Sváčková Kateřina, Světlík Radek, Svobodová Hana, Šeblová Milena, Štrausová Jana, Těthálová 

Kateřina, Trkovská Barbora, Tschernayová Klára, Turnovcová Eliška, Tydlitátová Mirjam, Uzlová 

Karolína, Vamberská Hana, Vlachová Kristýna, Voříšková Martina, Wollerová Eva, Zajícová Alena, 

Zdražilová Romana, Zichová Václava.  

 

Činnost – statistiky za rok 2011 
Cílovou skupinou služeb SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi ze sociálně 

vyloučeného prostředí. Činnost organizace se zaměřuje na vzdělávací aktivity pro děti a dospívající.  

Tyto aktivity jsou doplněny sociálním poradenstvím pro jejich rodiče. 

Dále se organizace zaměřuje také na vzdělávání laické i odborné veřejnosti, ať už formou her 

(GhettOut) či odborných seminářů.     

Počet podpořených klientů v roce 2011  

Dospělí 96 

Děti 132 
 

Počet aktivních zakázek v roce 2011  

Mentoring 41 

doučování  129 

poradenství ve vzdělávání 77 

poradenství   147 

finanční poradenství 29 

Celkem 423 

úspěšnost zakázek 84 % 

 

Počet uskutečněných úkonů v roce 2011 

konzultací celkem 6 731 

z toho dobrovolnických 
konzultací 1 379 

kontakty (10 minut) 26 790 

intervence (30 minut) 7 998 
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Podpora vzdělávání  
Podpora vzdělávání je založená na dlouhodobé spolupráci s rodinami, které nejsou v důsledku 

sociálního vyloučení schopny účinně pomoci dítěti ve vzdělání. Cílem je podpořit rodinu při zvládání 

školních povinností dítěte. Službu poskytují terénní pracovníci za pomoci dobrovolníků - doučujících. 

V rámci Podpory vzdělávání poskytujeme například doučování, asistenci, poradenství rodičům a 

poradenství dětem s výběrem střední školy. Nedílnou součástí je spolupráce s třídními učiteli 

podporovaných dětí. V roce 2011 jsme provedli celkem 50 konzultací s učiteli dětí, zapojených do 

programu. 

Celkem bylo v tomto roce programu zapojeno 114 dětí. Přijali jsme 342 zakázek, z toho 84 % bylo 

úspěšně splněno.  

Podpora vzdělávání – cizinci 
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. Touto cestou se snažíme pomáhat dětem jazykovou bariéru postupně 

překonávat a učinit tak české prostředí pro ně přirozeným a srozumitelným. 

V roce 2011 jsme tuto službu poskytli celkem 17 klientům, z toho 7 dětí bylo doučováno. 

Kurz českého jazyka pro děti 
V termínu září – prosinec 2011 jsme realizovali pilotní kurz českého jazyka pro děti cizinců ze třetích 

zemí. Snažili jsme se tak zacelit mezeru způsobenou především školským zákonem, podle kterého 

nárok na jazykovou přípravu před nástupem do českého systému školství mají jen děti ze členských 

zemí Evropské unie. Nabídka kursů češtiny pro cizince je v Plzni sice dostatečná, avšak kursy se konají 

povětšinou pouze pro dospělé účastníky.  

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 29 setkání se děti učily češtině 

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

Výuky se zúčastnilo alespoň jednou 12 dětí. U většiny dětí byl na konci kurzu znatelný pokrok, 

s některými účastníky dále návazně pracujeme v rámci Podpory vzdělávání. 

Doučování o prázdninách 
Během prázdninových měsíců jsme pořádali skupinové doučování určené primárně pro děti, které 

propadly a čekal je koncem srpna reparát. Doučovali jak pracovníci organizace, tak dobrovolníci. 

Většina z dětí, které se doučování účastnily, však reparát dělat nemusela a děti tak jen využily 

příležitost opakovat si o prázdninách školní učivo. Hojná účast dětí na prázdninovém doučování 

z minulých let nás přesvědčila k pokračování v této aktivitě a zájem dětí se potvrdil i letos.  
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Doučování probíhalo na Mikulášském náměstí a ve Středisku inkluzívních služeb v ulici Plachého. 

Doučování se konalo celkem 13x a zúčastnilo se ho 26 dětí, z nichž 9 dělalo reparát, čtyři děti 

úspěšně. 

Mentoring  
Klienty programu mentoring jsou dospívající, kteří stojí před úkolem zvolit si po základní škole 

pokračování studia či zaměstnání, nebo již studují střední školu a potřebují při studiu podporu. 

Důležitou roli při práci s mladistvými hraje dobrovolník, který klienta skrze neformální vztah motivuje 

ke studiu a zároveň prostřednictvím volnočasových aktivit rozvíjí jeho sociální dovednosti. Součástí 

programu je také například pomoc s  administrativními úkony, spojenými s podáním přihlášky na 

školu, a v neposlední řadě práce s klientovo rodinou, která se na výběru budoucí životní dráhy dítěte 

významně podílí. 

V roce 2011 bylo v rámci programu podpořeno 27 klientů. Celkem jsme ve školním roce 2010/11 

poskytli 17 dětem asistenci při výběru střední školy, z nich 8 nastoupilo do prvních ročníků. 

Zájmová činnost 
Dětem z rodin, které si nemohou dovolit zaplatit úhradu za zájmový kroužek, dle našich finančních 

možností zájmovou aktivitu hradíme. Ve školním roce 2010/2011 jsme financovali 8 zájmových 

kroužků, 6 dětí splnilo podmínku alespoň 50% docházky. Ve školním roce 2011/12 jsme na placení 

zájmových kroužků pro děti neměli finanční prostředky.  

Finanční poradenství 
V roce 2011 jsme pokračovali v rámci finančního poradenství ve snaze tvořit finanční plány pro rodiny 

s dětmi a pomoci jim orientovat se ve vlastní ekonomické situaci. Velká část práce byla také 

zaměřena na pochopení změn v sociálním systému, které nastaly od ledna 2011. Část klientů se tak 

ještě více propadla do bludného kruhu zadluženosti, který práci posunul spíše do polohy rychlého 

řešení aktuálních problémů, zvláště dluhů a exekucí. Službu využilo celkem 23 klientů.  

Dámský klub 
Dámský klub je jednou z volnočasových aktivit poskytovaných organizací, určený pro dospívající 

dívky. Klientky zde mají bezpečný prostor sdílet zkušenosti, zážitky a problémy s nástupem a studiem 

na středních školách (finanční zajištění, nový kolektiv, změna prostředí). Součástí aktivit klubu jsou 

skupinové výlety, návštěvy divadla, sportovních kurzů a mnoho dalších činností, které mají sloužit k 

rozšíření sociálních kompetencí klientek. Z evaluačního šetření u účastnic vyplynulo, že dívky 

zaznamenávají vzestup svých komunikačních dovedností ve veřejném prostoru, zvyšují se jejich 

ambice do budoucnosti a dokážou poznatky z klubu využít v každodenním životě. Během roku 2011 

docházelo na dámský klub 17 klientek.  

Klub Deštník 
Klub Deštník je realizován v lokalitě Jateční a jedná se o dlouhodobou volnočasovou aktivitu pro děti 

školního věku. Na jeho chodu se podílejí dobrovolníci a praktikanti, kteří se hravou formou snaží 
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dětem předat nové poznatky, procvičit s nimi učivo ze školy či zlepšit jejich vyjadřovací schopnosti. 

Alespoň jednou se aktivity v lokalitě Jateční v roce 2011 zúčastnilo 17 dětí. 

Klub Placka 
Volno časový klub Placka se koná pravidelně jednou týdně v našich prostorách v Plachého ulici 42 a je 

určen pro děti školního věku. Vedoucí klubu společně s dobrovolníky a praktikanty pro děti připravuje 

takový program a aktivity, jejichž cílem je smysluplně strávený čas a příležitost k posílení sociálních a 

komunikačních dovedností, rozšíření si znalostí z různých oblastí, o které děti jeví zájem, apod. V roce 

2011 jsme se s dětmi navštívili i zajímavá místa, např. Západočeskou galerii „13“, Techmania Science 

Centrum či akci Den bez aut. Alespoň jednou v roce 2011 klub navštívilo 29 dětí.  

Předškolní klub 
Předškolní klub je určen pro děti, které dosáhly minimální hranice věku 3 let, do té doby, než 

nastoupí do 1. třídy ZŠ. V roce 2011 se klub konal třikrát do týdne v našich prostorách v Plachého ulici 

42. Samotný provoz klubu zajišťuje pracovník s pomocí dobrovolníků a praktikantů, většinou 

studentů ZČU v Plzni. Prostřednictvím individuálního přístupu se s dětmi pracuje na celkovém posílení 

jejich schopností a dovedností v různých oblastech, které odpovídají aktuálnímu dosaženému věku. 

Při práci s dětmi je využívána i v České republice prozatím unikátní norská vyučovací metoda 

Grunnlaget, která posiluje děti v osvojení si základních pojmů a kategorií, jež jim nadále usnadní 

proces učení se. Alespoň jednou se předškolního klubu zúčastnilo 15 dětí. 

Klub matek 
Klub matek byl v průběhu roku realizován jakožto nepravidelná aktivita, určená pro rodiče dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí, především pak pro matky s dětmi. Stěžejním principem aktivity 

je individuální přístup k matkám, podpora v řešení problémů a starostí, které aktuálně řeší, a které se 

týkají například vzdělávání jejich děti, lékařské péče, bytové a dluhové problematiky apod. 

Příležitostně jsou pořádány skupinové tematicky zaměřené akce. Aktivity se účastnilo celkem 7 

klientek. 

Letní sebezkušenostní výcvik 
Druhý týden v červenci jsme s dětmi absolvovali týdenní sebezkušenostní trénink poblíž vesnice 

Mukařov u Mladé Boleslavi. Tábora se zúčastnilo 20 dětí ve věku od 10 do 16 let. V rámci 

celotáborové hry se děti učily zákonitosti fungování pracovního trhu a vzdělávacího systému v ČR. 

Děti měly možnost vyzkoušet si přijímací pohovor, rozdíl mezi prací na smlouvu a „na černo“, a také 

například hospodaření s táborovými penězi. Hra podporovala u dětí na jednu stranu individualitu, co 

se týče zaměstnání a financí, na druhou stranu spolupráci v týmech v rámci skupinových her. Pro děti 

byly přínosem také poznávací výlety podnikané do okolí a pobyt v přírodě. 

Výlety 
Během roku 2011 jsme podnikli několik jednorázových výletů. Na začátku května jsme se vypravily do 

Prahy do klubu Roxy na taneční soutěž v breakdance. Výletu se zúčastnilo pět mentorovaných dětí 
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společně s jejich mentory. Cílem výletu bylo nejen užít si odpoledne ve vyhlášeném pražském klubu, 

ale i orientace a poznávání hlavního města.  

Ke konci léta jsme se s dvanácti mladšími dětmi, které se nedostaly na tábor, vypravili tábořit přes 

noc k Valentýnskému mlýnu u Berounky. Děti se například naučily, jak se staví stan - většina z nich 

spala ve stanu poprvé.  

V srpnu jsme s třinácti dětmi navštívili ekofarmu Prusiny. Děti strávily den mezi domácími zvířaty a 

seznámily se s pracemi, které je nutné na farmě každodenně vykonávat.   

Z počátku podzimu jsme vyrazili na víkend se staršími dětmi do kempu v Dobřichovicích. Výletu se 

zúčastnilo třináct dětí – z nich někteří byli studenti, kteří v září nastoupili do prvního ročníku střední 

školy či odborného učiliště, a ostatní byli žáci posledního ročníku základní školy, kteří si budou na jaře 

podávat přihlášky. Výlet byl tedy pro některé odměnou, pro jiné motivací k dalšímu studiu. Náplní 

víkendu byly sportovní aktivity (jízda na kole, fotbal, badminton).  

Dále jsme s dětmi navštívili Techmanii a výstavu v plzeňské galerii „13“.  

GhettOut 
V roce 2011 jsme pokračovali v konání vzdělávacích seminářů, jejichž součástí bylo seznámení 

účastníků s počítačovou hrou Ghettout. Hra simuluje realitu sociálně vyloučené rodiny a hráč se snaží 

najít takovou životní strategii, která by mu pomohla překonat tíživé životní podmínky a dostat rodinu 

z ghettta. Celkem se při čtyřech seminářích s hrou seznámilo cca 100 účastníků seminářů.  

Vzdělávací semináře pro učitele a žáky 
Cílem činnosti organizace je kromě poskytování sociálních služeb také vzdělávání odborné i laické 

veřejnosti. Organizace nabízí vzdělávací semináře pro učitele i žáky, a to na témata, týkající se 

problematiky sociálně vyloučených. Pracovníci organizace ve spolupráci s organizacemi Step by step a 

Centrem podpory inkluzívního vzdělávání uskutečnili celkem sedm vzdělávacích seminářů pro učitele. 

Partneři 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Městská policie Plzeň 
META, o.s. 
Nadace Vodafone česká republika 
Naděje, o.s. 
Ulice – Agentura sociální práce, o.s. 
Západočeská univerzita v Plzni 
 

Donoři 
Evropský sociální fond – Operační program Vzděláváním ke konkurenceschopnosti 
Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Plzeňský kraj 
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Magistrát města Plzně 
Úřad městského obvodu 3  

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, 
Kristýně Kabelové - Dolejšové, Kubovi Filipovi  
… také děkujeme za spolupráci všem dobrovolníkům, klientům a učitelům 
 

Audit 
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