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Úvodní slovo 

 

Vážení čtenáři, 

V letošní výroční zprávě opět najdete přehled o naší činnosti za uplynulý rok. V následujícím textu se 

můžete seznámit s našimi službami a jejich smyslu, stejně tak i s počtem podpořených klientů v 

jednotlivých aktivitách a službách. 

Z přehledu naší činnosti v uplynulém roce je zřejmé, že se nám podařilo udržet provoz všech 

dlouhodobých aktivit poskytovaných naší organizací, což ze zkušeností v minulých letech nebereme 

jako samozřejmost. Navíc se naše činnost v roce 2015 rozšířila i o Platformu pro sociální bydlení v 

Plzni a výzkum v oblasti předškolního vzdělávání. Obě oblasti dlouhodobě sledujeme a díky 

projektům financovaných Radou vlády a OPVK jsme mohli přispět významnými studiemi a dílčími daty 

důležitými nejen pro nás. 

 Jako každý rok, srdečně děkujeme všem našim dobrovolníkům za jejich obrovský podíl na činnosti 

organizace. Bez jejich zapojení by nebylo ani zdaleka možné pracovat intenzivně s takovým počtem 

rodin a systematicky podpořit desítky dětí na cestě za lepším vzděláním. 
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T.01. Celková statistika  

1 2 3 

Počet podpořených klientů celkem Děti Dospělí 

208 95 113 

4 5 6 7 

Počet zakázek celkem 
Z toho (4) uzavřených 

v r. 2014 
Z toho (4) otevřených 

v r. 2014 
Z toho (4) úspěšně 

splněných 

388 294 94 257 

Personálie 

Miroslav Gažák, ředitel (od února 2015) 

Michaela Hirtová, ředitelka (do ledna 2015, poté rodičovská dovolená) 

Dana Haslová, administrátorka projektů, terénní aktivizační pracovník (od září 2015) 

Jitka Šeflová, ekonomka 

Tereza Dvořáková, terénní aktivizační pracovník 

Miroslav Gažák, terénní aktivizační pracovník (do ledna 2015) 

Jakub Chabr, terénní aktivizační pracovník (od září 2015) 

Hana Moravcová, vedoucí terénní aktivizační pracovník 

Bára Nagyová, terénní aktivizační pracovník (do července 2015) 

Karel Polanský, terénní aktivizační pracovník (do srpna 2015) 

Jakub Sachr, terénní aktivizační pracovník 

Kateřina Václavů, terénní aktivizační pracovník 

Tereza Vágnerová, terénní aktivizační pracovník 

Michaela Vizinová, terénní aktivizační pracovník 

Šárka Vohlídalová, terénní aktivizační pracovník (do ledna 2015) 

Štěpán Moravec, analytik a specialista ekonomie pro projekt „Kudy vede cesta“ (do června 2015) 

Správní rada  

David Šanc, předseda správní rady 

Tomáš Hirt 

Jan Stehlík   
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Dozorčí rada  

Kristýna Dolejšová Kabelová  

Aleš Kavalír  

Magdaléna Leichtová  

Dobrovolníci a praktikanti 

Jan Anderle, Marek Balín, Petra Bartáková, Anna Becková, Milan Čečil, Adéla Čechová, Hai Yen Do 

Thi, Kateřina Durňak, Olina Džulajová, Jana Edelová, Vlastimila Feistingerová, Irena Grillingerová, Eva 

Grubrová, Anna Henischová, Lenka Hodoušová, Eliška Hudcová, Jakub Chabr, Jan Jaňour, Klára 

Jedličková, Lída Kocanová, Petra Kolbová, Tereza Lavičková, Michaela Lehečková, Andrea Luková, 

Stanislava Malcová, Vojtěch Marek, Anna Matuštíková, Mirka Nováčková, Viktorie Nováková, Tereza 

Paidarová, Michaela Polívková, Lucie Poštová, Anna Rojová, Martin Slepička, Tereza Soldátová, 

Kateřina Sučková, Sandra Svobodová, Eva Šejnová, Michaela Šímová, Nguyen Ba Thao Nguyen, 

Kateřina Trčková, Lucie Uhrová, Eliška Váchová, Tereza Vicianová, Jana Vondráčková, Miriam Vostrá, 

Nela Všetičková, Romana Zdražilová, Karolína Žitková 

Předškolní klub  

Předškolní klub v Koperníkově ulici navštěvují děti od věku tří let, které z různých důvodů nemohou 

chodit do běžné mateřské školy. Skupinovou práci s dětskými klienty doplňuje individuální přístup, 

který je zaměřen na posilování dovedností v konkrétních oblastech vývoje dětského klienta. 

Nedílnou součástí provozu klubu je i aktivní spolupráce s rodiči, eventuálně se zákonnými zástupci 

(dále jen „zákonní zástupci“). Pracovník klubu s nimi konzultuje aktuální potřeby spojené 

s optimálním rozvojem dítěte. Se zákonnými zástupci konzultujeme také strategii dalšího vzdělávání 

související zejména s procesy přihlášení do běžné mateřské školy, zápisy do základní školy, odklady 

apod.  

Předškolní klub byl v roce 2015 provozován pouze do konce června a ve zbývajícím období roku byla 

podpora v oblasti předškolní přípravy poskytována formou individuální spolupráce s klientskými 

rodinami.  

T.02. Předškolní klub (realizován do 30.6.2015) 

Počet konání 
Počet podpořených dětí 

(navštívily PK alespoň jednou) 
Počet podpořených rodičů 

36 21 8 
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Podpora vzdělávání 

Podpora vzdělávání je registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Cílem služby je 

spolupracovat s celou domácností a podpořit ji takovým způsobem, aby dítě nebo děti, které jsou její 

součástí, byly co nejúspěšnější ve vzdělávání na základní škole, a aby po jejím skončení pokračovaly 

ve studiu na odborném učilišti či střední škole. Chceme rozšířit možnosti dětí ze sociálně vyloučených 

rodin, zvýšit jejich šance pro volbu dalšího vzdělávání a později povolání, aby byly v dospělosti 

schopné plnohodnotně se zapojit do společnosti.  

V rámci Podpory vzdělávání poskytujeme dětem individuální doučování, které probíhá přímo v jejich 

domácnosti minimálně 1x týdně. Dítě doučuje dobrovolník, pod metodickým vedením terénního 

pracovníka pomáhá s přípravou do školy a snaží se do spolupráce v co největší možné míře zapojit 

rodiče, kteří do té chvíle nebyli schopni dítěti v tomto směru efektivně pomoci. Dalším partnerem ve 

spolupráci jsou samotné základní školy a učitelé, jejichž postřehy a nápady k doučování pomáhají 

zvýšit efektivitu služby. 

Zkušenost s doučováním - dobrovolnice Klára 

Do programu Podpora vzdělávání jsem vstoupila jednak ze zájmu o problematiku vztahující se k dané 

cílové skupině a také z potřeby využít smysluplně svůj volný čas. Rodina, do které jsem byla po 

komunikaci s terénní pracovnicí přidělena, se potýká s mnoha různými problémy, mezi kterými 

figuroval také špatný prospěch jednoho z dětí, které urgentně potřebovalo doučování. První návštěva 

v rodině byla velmi přínosná a pro mne osobně i značně zajímavá (vzhledem k předešlé nulové 

zkušenosti s podobným prostředím), můj „dětský klient“ se navíc ukázal být chytrý a šikovný klučina, 

se kterým byla a je radost pracovat. Protože rodina je velmi početná a občas sdílí bydliště ještě s 

dalšími příbuznými, bylo někdy obtížné se na studium soustředit, ale všichni jsme se snažili. Po 

konzultaci s paní učitelkou jsme si vypracovali plán toho, na čem je třeba zapracovat a čeho bychom 

chtěli dosáhnout. Radost byla z každého zlepšení, a ačkoliv jsme nebyli schopní stoprocentně naplnit 

to, co jsme si stanovili, pořád byla společná práce užitečná, minimálně v tom ohledu, že se J. začal o 

učení víc zajímat. Součástí našich doučování byly rozhovory o budoucí „kariéře“, což je u prvňáčka 

poměrně veselá činnost, zároveň ale funguje jako dobrá motivace a také možnost setkat se s novými 

podněty. Dokázali jsme společně vykompenzovat to, co J. chybělo, tedy pozornost a podpora při 

přípravě do školy. Držíme si palce do dalšího roku, abychom napravili, co se nám na vysvědčení 

nelíbilo.  

Podpora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem  

Tato specifická podpora vzdělávání je určena k pomoci rodinám cizinců s dětmi, kterým hrozí sociální 

vyloučení (nebo v něm již žijí), hlavně kvůli jazykovému handicapu. Nedostatečná znalost či úplná 

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

systému, nemluvě o české společnosti obecně. V rámci služby Podpory vzdělávání těmto rodinám 

poskytujeme individuální doučování, poradenství rodičům ve vzdělávání nebo asistenci při 

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

souvisejícími odbornými institucemi (pedagogicko-psychologické poradny apod.). Školám nabízíme 

možnost podpory ve formě poradenství jak pracovat s žákem s odlišným mateřským jazykem, např. 
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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, pro kterou často bývají, mj. vzhledem k legislativnímu vymezení, 

v českém školství znevýhodněny.  

T.03. Podpora vzdělávání a Mentoring  

1 2 3 4 

Počet podpořených 
dětí 

Počet podpořených 
rodičů 

Počet dobrovolníků Počet zakázek 

82 64 49 254 

5 6 7 8 

Z toho (4) úspěšně 
splněných 

Počet konzultací ve 
prospěch klienta 

(terénní pracovníci) 

Počet konzultací ve 
prospěch klienta 

(dobrovolníci) 

Počet konzultací s učiteli 
(ter. pracovníci i 

dobrovolníci) 

164 3656 900 177 

 

Spolupráce se školami 

Hotelová škola 

S touto střední školou jsme navázali spolupráci v rámci projektu Améba již ve školním roce 

2013/2014. Na dvou školních pracovištích jsme byli ve spojení vždy s  jedním kontaktním 

pracovníkem – učitelem, jenž zprostředkovával komunikaci mezi námi a učiteli našich klientů 

zapojených do Podpory vzdělávání a Mentoringu. Dále ve spolupráci s dalšími učiteli pomáhal 

vytipovat studenty, kteří naše služby potřebují a zatím do nich nejsou zapojeni. Také navrhoval 

potenciální kandidáty do programu prospěchových retrostipendií, která poskytoval Člověk v tísni za 

podpory nadace společnosti Patria Finance (stipendium až 12 000,- Kč ročně dětem, jejichž rodina má 

objektivně snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání), k tomu viz 

též kapitola níže -  Prospěchové retrostipendium pro studenty středních škol. 

Základní školy 

Díky projektu Améba jsme navázali užší spolupráci se dvěma základními školami v Plzni, 

s Masarykovou ZŠ a Benešovou ZŠ. Na obou základních školách probíhaly pravidelné konzultace 

terénního pracovníka s učiteli, kdy tématem schůzek byla například koordinace spolupráce u 

doučovaných dětí nebo problematika vyučování sociálně znevýhodněných dětí.  
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Výstupem spolupráce na obou školách i po skončení projektu Améba byla realizace hromadného 

doučování, které částečně řešilo převis potřeb nad naplněnými kapacitami našich terénních 

pracovníků a nad nedostatečným počtem dobrovolníků. Na hromadné doučování tak mohly docházet 

hlavně děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které teprve čekaly na svého dobrovolníka. V 

případě Masarykovy ZŠ se jednalo o podporu formou tzv. peer programu, kdy tyto děti navštěvující 

I.stupeň doučovali samotní žáci 8. a 9.tříd.  

Poradenství školám k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 

(ŽOMJ) 

V rámci spolupráce se školami probíhala také poradenská činnost základním školám v Plzni týkající se 

integrace žáků cizinců do systému českého školství. Na setkání s vedoucími pracovníky základních 

škol jsme se věnovali postupu začleňování dětí hovořících odlišným mateřským jazykem – od otázky 

do jakého ročníku dítě zařadit až po konkrétní možnosti vyrovnávacích opatření při výuce ŽOMJ 

(asistent pedagoga a jeho financování, individuální vzdělávací plán, kursy českého jazyka, metodická 

podpora apod.).  

 

T.04. Spolupráce se školami (skupinové doučování na školách) 

Doučování na obou školách probíhalo pouze do poloviny února. 

Benešova ZŠ Masarykova ZŠ 

Počet konání 
Počet podpořených dětí 
(zúčastnily se doučování 

alespoň jednou) 
Počet konání 

Počet podpořených dětí 
(zúčastnily se doučování alespoň 

jednou) 

7 8 13 14 

Prospěchové retrostipendium pro studenty středních škol 

Naše organizace byla zapojena do systému prospěchových retrostipendií pro žáky středních škol, 

který realizoval Člověk v tísni za podpory nadace společnosti Patria Finance. Toto stipendium mohli 

získat studenti, u nichž alespoň jeden rodič neměl vyšší dosažené vzdělání než základní. Dalšími 

kritérii byly docházka do školy, známka z chování a prospěch. Retrostipendium činilo až 1.000,- Kč 

měsíčně a bylo vypláceno zpětně.  

Program byl ukončen v červnu 2015 s koncem školního roku. 
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T.05. Prospěchové retrostipendium pro studenty středních škol 

 

Počet studentů, kteří byli v rámci spolupráce s TaT zahrnuti do programu 

9 

Zájmová činnost 

Většina rodin s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostřední nemá finanční prostředky na zaplacení 

zájmového kroužku, který se za jeden školní rok pohybuje i v řádu několika tisíců korun. Možnost 

smysluplně trávit volný čas mimo většinou nepříliš podnětné prostředí bydliště považujeme za 

důležitý prvek v každodenním životě těchto dětí. Ve školním roce 2015/16 jsme měli možnost díky 

finančnímu daru a dotacím za finanční spoluúčasti rodiny vybraným jedincům kroužek zajistit a 

zaplatit. 

Skupinové doučování o prázdninách – reparáty 

Již pátým rokem jsme realizovali pro dětské klienty pravidelné skupinové doučování o prázdninách. 

Nápad původně vzešel od dětských klientů, kteří propadli a čekalo je tak na konci léta přezkoušení. 

K našemu překvapení však byl o letní doučování mimořádný zájem i ze strany dětí, které nepropadly, 

chtěly si zopakovat učivo, prohloubit znalosti a zpestřit letní prázdniny, protože se většina z nich 

během dvou měsíců nedostane pryč z města a tráví každý den podobně – venku v okolí svého 

bydliště. 

Prázdninové doučování probíhalo v našich prostorách v ulici Plachého a pro děti ze Slovan v 

prostorách Masarykovy základní školy vždy jednou týdně v délce dvou hodin.  

Protože na skupinová prázdninová doučování dochází mnoho dětí, věnujeme se dětem, které se 

připravují na reparát, ještě individuálně v jejich domácnostech, aby byla příprava intenzivnější a 

efektivnější. 

T.06. Skupinové doučování o prázdninách/reparáty  

Počet konání v Plachého 42 Počet konání na Masarykově ZŠ 

6 5 

Počet podpořených dětí (zúčastnily se doučování 
alespoň jednou) 

Celkem účastí klientů 

26 59 
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Mentoring 

Od února 2008 nabízíme starším dětem a mladistvým, kteří v blízké době ukončí povinnou školní 

docházku, zapojení do programu Mentoring. Ten navazuje na Individuální doučování. Klientem 

Mentoringu je mladý člověk, který stojí před rozhodnutím, zda po základní škole začít pracovat, nebo 

pokračovat ve studiu na odborném učilišti či střední škole. Základním pilířem programu je neformální 

přátelský vztah mezi klientem a dobrovolníkem – mentorem. Mentor pomocí společných 

volnočasových aktivit rozvíjí sociální dovednosti mladého člověka, které bude potřebovat v další 

etapě svého života, a to vždy v souvislosti s jeho individuálními potřebami a možnostmi. Terénní 

pracovník podporuje mentora v jeho činnosti, dodává mu praktické informace a zvyšuje jeho 

kompetence ke spolupráci s mladým člověkem. Pracovník zároveň motivuje rodiče, aby své dítě do 

budoucna podpořili v nástupu do dalšího stupně vzdělávání. V případě, že klient Mentoringu 

z různých důvodů studovat odmítá, snažíme se mu zprostředkovat legální zaměstnání, poskytnout 

mu v tomto směru potřebné informace a podporu. 

Paralelně probíhá podpora klientů při přijímacím řízení na SOU a SŠ a podpora studentů ve vyšších 

ročnících. Rozšířili jsme základnu materiální pomoci, zejména oblečení a pomůcek pro výkon praxí. 

Toto povinné vybavení pro jednoho studenta stojí průměrně 2–3 tisíce korun, záleží na oboru studia. 

Nízkopříjmové domácnosti tak nemají šanci studenta 1.ročníku vybavit pouze z vlastních prostředků. 

Také jsme se více zaměřili na podporu klientů, kteří úspěšně zvládli první ročník, protože se ukázalo, 

že samotné působení našich klientů na škole je ohroženo v celém průběhu studia pestrou paletou 

faktorů. 

Zkušenost v programu Mentoring - dobrovolnice Karolína 

V roce 2015 jsem jako dobrovolnice přecházela z doučování do programu Mentoring. Jako svou 

novou klientku jsem dostala čtrnáctiletou slečnu. Zpočátku jsem měla obavy, zda budeme schopny si 

mezi sebou vytvořit dostatečně blízký vztah na to, aby se mi K. otevřela a spolupráce mohla úspěšně 

probíhat. Blízké pouto jsme si vytvořily velice rychle a odvažuji se říct, že je vzájemné. Během 

setkávání se soustředíme hlavně na osobní a jiné problémy, na kterých se společně snažíme pracovat. 

K. má v konfliktních situacích sklon k agresivitě – ať už slovní či dokonce fyzické. Mluvíme o 

konkrétních situacích ze života K., různých možnostech jejich řešení, o následcích, které vyvolá. V 

rámci Mentoringu se podle potřeby i doučujeme, jelikož K. záleží na prospěchu a úspěšném přijetí na 

střední odborné učiliště, chtěla by se vyučit na servírku.  

Statistika programu Mentoring je zahrnuta v tabulce T.03. na straně 7. 

Dámský klub 

Dámský klub je skupinová volnočasová aktivita, která se koná jednou týdně v našich prostorách v ulici 

Plachého. Setkání jsou určena pro dívky ve věku od 12 do 18 let. Klub pro ně představuje bezpečné 

místo, kde mohou získat podporu jak od terénní pracovnice, tak od vrstevnické skupiny. S dívkami se 

řeší často výběr oboru na střední škole, problémy při studiu či vztahové záležitosti. Důležitou součástí 

jsou také svépomocné skupiny. Středoškolské studentky si připravují povídání o své škole a oboru a 

předávají rady a zkušenosti zájemkyním o sekundární vzdělávání, které docházejí do posledních 

ročníků na základní škole.  
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Dámský klub nabízí smysluplné trávení volného času. Náplní klubu je rozšiřování sociálních 

kompetencí, komunikačních dovedností, podpora a motivace k vlastnímu rozvoji. Cílem je předcházet 

rizikovému chování a těžkým životním situacím, do kterých se mohou již takto mladé dívky dostat 

(předčasné ukončení vzdělanostní kariéry, riziko předčasného otěhotnění, zadlužení, komplikovaný 

partnerský vztah, apod.). Aktivity jsou založené na neformálním vzdělávání, ať již prostřednictvím 

tematických sezení s vedoucí klubu, či prostřednictvím realizací seminářů s odbornými lektory nebo 

navštěvováním majoritních institucí. Dívky se schází nejen s vedoucí klubu, ale též jsou vystavovány 

interakci s lidmi z většinové společnosti (a naopak). Takové „propojování světů“ by mělo dívkám 

umožnit snazší integraci do okolní společnosti a nezaostávat za svou referenční skupinou. 

T.07. Dámský klub  

 

Počet konání 
Počet podpořených klientek (zúčastnily 

se programu klubu alespoň jednou) 
Celkem účastí klientek 

42 16 223 

Mama klub 

V roce 2015 byl realizován klub pro mladé matky ve věku 16–23 let a jejich děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, nejčastěji z lokality „Plac“ a okolí, kdy klub probíhal za přítomnosti 

terénní pracovnice a jejího dítěte. Cílem volnočasové aktivity byla snaha o podporu mladých 

maminek při výchově a péči o jejich děti tak, aby docházelo ke zdravému rozvoji dětí a zároveň 

podpora samotných matek při řešení jejich vlastních a rodinných problémových životních situací. 

Náplň klubu tvořily zejména diskuse a výměna zkušeností, sdílení přizpůsobené aktuálním potřebám 

klientek – např. mateřství, psychomotorický vývoj dítěte, role muže – otce, partnera ve výchově a 

domácnosti, finanční rozpočet rodiny – sociální dávky, bydlení, antikoncepce a potencionální další 

potomci, těhotenství a porod, zdravotní stav matek a jejich dětí, návrat na trh práce atd. Současně si 

děti mohly v klubu rozvíjet vlastní dovednosti díky množství edukativních pomůcek – hraček a asi 

poprvé zakusit být součástí dětského kolektivu a naučit se v něm fungovat, vycházet s ostatními 

dětmi. K diskuzím byl pro maminky realizován občasný doprovodný program ve formě vaření či 

pečení a dalších aktivit (například výroba adventních věnců). Dále také proběhly aktivity pro klientky 

klubu mimo lokalitu jako například focení v ateliéru či výlet do kempu v Dobřichovicích. 

T.08. Mama klub 

Počet konání 
Počet podpořených klientek (zúčastnily 

se programu klubu alespoň jednou) 
Celkem účastí klientů 

53 13 111 
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Volnočasový klub Placka 

Volnočasový klub Placka je již třetím rokem realizován v našich prostorách v ulici Plachého jako 

aktivita určená pro děti školou povinné ve věku od 7 do 13 let s cílem poskytnout těmto dětem 

možnost smysluplně strávit volný čas. 

Klub probíhal jednou týdně v odpoledních hodinách. Společně s dobrovolníky a pracovníkem se zde 

děti věnovaly rozmanitým činnostem a aktivitám, které v různých oblastech rozvíjely jejich praktické i 

teoretické dovednosti a znalosti. Děti měly možnost aktivně se podílet na přípravě programu v klubu, 

v případě potřeby se mohly poradit a konzultovat aktuální potřeby a problémy spojené se školou. V 

rámci klubu si mohou zapůjčit knihy či stolní hry. 

Realizace aktivity s pracovním podnázvem „Mise Afrika“ byla zaměřená na přiblížení se neznámé 

kultuře formou, která je přizpůsobena potřebám klientů (dětí). V rámci projektu byl kladen důraz na 

aktivity přispívající rozvoji komunikačních dovedností (jazykové hry, reflexe realizovaných aktivit, 

diskuze), zlepšování čtenářských dovedností (společná četba, fungující půjčovna knih), manuální 

zručnost, kreativitu a výtvarné cítění (práce s hlínou, práce s papírem, kresba, tvorba komixů). V 

průběhu klubu se děti věnovaly výtvarným aktivitám, četbě literatury, náslechům hudby, vyráběly 

masky, seznámily se s tradičními výtvarnými motivy z vybraných oblastí, absolvovaly kurzy hula hoop 

atd. 

T.09. Volnočasový klub Placka 

Počet konání 
Počet podpořených dětí (zúčastnily se 

programu klubu alespoň jednou) 
Celkem účastí klientů 

39 28 215 

Poradna v Plachého 42 

V roce 2015 pokračovala činnost Poradny v přízemních prostorách v Plachého 42. Poradenství bylo 

poskytováno pracovníkem ambulantní formou a to jedenkrát týdně v odpoledních hodinách po dobu 

dvou hodin. Podpora se týkala zejména oblastí předškolního a školního vzdělávání, bydlení nebo 

systému státní sociální podpory atd. Pracovník v případě potřeby klientům zprostředkoval adekvátní 

službu jiné neziskové organizace, která byla schopna zajistit navazující podporu v konkrétním řešení 

situace v rámci odborného poradenství – dluhové poradenství, kariérové poradenství apod.  
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T.10.  Poradna v Plachého 42 

Počet konání využitých 
Počet podpořených klientů (navštívili 

Poradnu alespoň jednou) 
Celkem účastí klientů 

37 21 37 

Letní sebezkušenostní pobyt  

Po dvouleté pauze způsobeném nedostatkem financí organizace navázala na tradici pořádání letního 

týdenního sebezkušenostního pobytu v přírodě. Pokusili jsme se vyvarovat situaci, kdy jsme z 

finančních důvodů v předchozím roce na pobyt nejeli a ve spolupráci s Kavárnou Inkognito v Plzni 

jsme uspořádali prodejní výstavu fotografií převážně našich dětských klientů s názvem „Foto na 

cestu“. Také díky výstavě se nám podařilo pobyt nakonec zrealizovat a tak jsme s dvaceti dětskými 

klienty strávili další skvělý týden v tábořišti u obce Mukařov. Z velkého počtu zájemců bylo vybráno 

právě dvacet šťastlivců, kteří měli účast jako odměnu za uplynulou spolupráci v rámci našich 

programů. 

Pro ty děti, na které nezbylo místo ve výběru účastníků pro sebezkušenostní pobyt, jsme uspořádali 

jako malou náplast třídenní pobyt v kempu v Nadrybech u řeky Berounky. 

Terénní programy 

Terénní programy je druhou (registrovanou) sociální službou organizace. V jejím rámci poskytujeme 

poradenství nejen rodinám s dětmi, ale i jednotlivcům v celé Plzni. Klient sám určuje cíl spolupráce. 

Lidé, kteří se na nás obracejí, mají nejčastěji zájem o pomoc při hledání vhodnějšího a stabilnějšího 

bydlení, dalšími častými tématy spolupráce jsou například hledání práce, doprovod a pomoc při 

jednání na úřadech nebo asistence při písemné komunikaci, zprostředkování dluhového či právního 

poradenství, v případech cizinců pomoc při vyřízení pobytového statusu apod. Během spolupráce se 

snažíme klienta v co největší možné míře osamostatnit, předat mu potřebné dovednosti, které dosud 

postrádá, aby uměl podobnou situaci v budoucnu řešit sám a nemusel již vyhledávat pomoc 

podobného charakteru.  

Službu často nabízíme rodinám, které jsou zároveň zapojeny do Podpory vzdělávání, to z důvodu, že 

pokud není sociální a ekonomická situace domácnosti v rámci možností stabilizovaná, nezbývá 

prostor pro systematické zaměření na vzdělávání dětí. 
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T.11. Terénní programy 

1 2 3 4 

Počet podpořených 
klientů 

Počet zakázek Z toho (2) úspěšně 
splněných 

Počet konzultací ve 
prospěch klienta 

65 103 71 1467 

Platforma pro sociální bydlení v Plzni 

V rámci projektu podpořeného z Rady vlády proběhla tři setkání Multidisciplinární platformy k 

sociálnímu bydlení v Plzni (dále Platforma), kterých se účastnili zástupci různých institucí, politické 

reprezentace města, neziskových organizací a akademické obce (v termínech 30. 4. 2015, 16. 6. 2015, 

17. 9. 2015). Přípravné (31. 3. 2015) a poslední (8. 12. 2015) setkání Platformy proběhlo v užším 

složení bez přítomnosti zaměstnanců samosprávy. Vedle toho po celou dobu trvání projektové 

aktivity probíhala různá strategická setkání, individuální jednání se zástupci samosprávy a s politickou 

reprezentací města, depistáž atd. 

V roce 2015 nastaly významné změny týkající se bydlení pro sociálně znevýhodněné. Díky Platformě 

se ve výsledku podařilo částečně ovlivnit aktuální i budoucí kroky zástupců města, kteří jsou 

zodpovědní za nastavení podoby sociálního bydlení. 

Prvního setkání se spolu s námi účastnili zástupci plzeňských institucí (Člověk v tísni, o.p.s., Naděje, 

o.s., Fakulta filozofická ZČU, Katedra politologie a mezinárodních vztahů), kteří sdílejí náš zájem, aby 

se začalo systematicky a pospolitě pracovat na nějaké podobě sociálního bydlení v kontextu 

Koncepce soc. bydlení na celostátní úrovni. Na přípravném setkání byla domluvena dvě ústřední 

témata, která poté provázela Platformu až do konce projektu. 

● 1) Možnosti řešení potencionální krizové situace, pokud by v důsledku novely zákona o 

pomoci v hmotné nouzi výrazně klesla kapacita soukromých ubytoven, kde nyní bydlí 

mnoho rodin s dětmi a jednotlivců, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a odkázaní na 

systém sociálních dávek. 

● 2) Jakými způsoby může město Plzeň naplnit budoucí požadavky koncepce sociálního 

bydlení, kterou připravuje MPSV. 
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Výzkum a analýzy k oblasti předškolního vzdělávání 

Na konci června 2015 skončil projekt OPVK „Kudy vede cesta“, jenž byl realizován v partnerství s 

Demografickým informačním centrem, o.s., (DIC) a jeho záměrem bylo vytvoření reálně využitelných 

konceptů či analýz vedoucích k úspěšnějšímu zapojení sociálně znevýhodněných žáků do hlavního 

vzdělávacího proudu. 

Do realizace projektu se v průběhu dvou let zapojilo téměř 20 pracovníků obou organizací, bylo 

osloveno takřka 1000 respondentů v rámci dotazníkových šetření, proběhlo 120 rozhovorů s 

vedoucími pracovníky mateřských škol, přes 100 rozhovorů se zástupci samospráv a do výzkumu byly 

dále zapojeny desítky dalších expertů z relevantních oblastí (OSPOD, sociální pedagogika, klinická 

psychologie, apod.). V rámci analytických prací bylo zpracováno velké množství statistických dat 

získaných z ČSÚ, MŠMT a ÚZIS. 

Výsledkem jsou 4 rozsáhlé studie proveditelnosti, které se zaměřují jak na zmapování současné 

situace z různých perspektiv a v rámci jednotlivých studií jsou rozpracovány varianty možných řešení 

problematiky. 

Studie proveditelnosti se týkaly těchto témat: 

Studie 1 – Zavedení povinného předškolního vzdělávání formou docházky do mateřské školky pro 

všechny 

Studie 2 – Zavedení zákonného nároku na místo ve školce pro všechny děti od 3 let 

Studie 3 – Povinná docházka do mateřské školy nařízena pouze indikovaným, znevýhodněným dětem 

Studie 4 – Role a uplatnění sociálního pedagoga na základních a středních školách  
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Partneři a seznam donorů 

Partneři 

Člověk v tísni, o. p. s. 
Demografické informační centrum, o. s. 
META, o. s. 
Naděje, o. s. 
Ulice – Agentura sociální práce, o. s. 
PONTON, o. s. 
Centrum pro komunitní práci Západní Čechy, spolek 
Západočeská univerzita v Plzni 
Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 
Benešova základní a mateřská škola Plzeň 
12. Masarykova základní škola Plzeň 
Waldorf Plzeň, o. p. s. 
Kavárna Inkognito, družstvo Hlas 
Plzeň 2015, o. p. s. 
Animánie, o. s. 
 

Seznam donorů   

Evropský sociální fond v ČR                                                                         
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR           
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                                
Úřad vlády ČR                                                                                                   
Plzeňský kraj                                                                                                     
Magistrát města Plzně 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
Naděje, o.s.                                   
Nadační fond Albert dětem   

Firemní a individuální dárci 

Bestech s.r.o. 
Česká pošta a.s. 
družstvo Hlas 
Lukáš Bellada 
Jiří Kabele 
Magda Leichtová 
Lubomír Lupták 
Alexandra Moravcová 
JUDr. Jana Svejkovská 
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Poděkování 

Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce podpořili morálně či finančně, a těm, jež nám a našim 
klientům věnovali svůj čas a energii; 
dobrovolníkům, kteří odvedli nezanedbatelný kus práce v terénu; 
učitelům, ředitelům a úředníkům, jenž se s námi podíleli na přímé práci s klienty; 
kolegům z organizací Člověk v tísni, Naděje a Ponton, se kterými máme možnost spolupracovat a 
zefektivnit tak poskytované služby; 
družstvu Hlas za vstřícnost a přímou pomoc v naší práci. 
 
DĚKUJEME. 
 
 




































