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ADY A ED O 7 LET POZDĚJI
Byl začátek letních prázdnin, i když počasí se zataženou šedivou oblohou podpořenou vlezlým a chlupy
ježícím větrem na to nevypadalo. Za zatáčkou se vyloupl městský autobus a dav čekajících lidí se začal
netrpělivě hrnout k okraji chodníku. Ady típla cigaretu o betonovou hranu odpadkového koše a nervózně se ohlédla ke vchodu do cukrárny, kam si šel Ed koupit svačinu. „Ujede nám to a přijdeme pozdě,“
napadlo Ady, když tu ze vchodu doslova vylétl Ed, elegantně proplul procházejícím proudem lidí a s pytlíkem koblih v ruce přistál vedle Ady. „Od té doby, cos přestal kouřit, cpeš se jenom cukrem,“ podotkla
Ady směrem k Edovi a ten s marmeládou na puse pokrčil rameny, zatímco si razili cestu do autobusu.
Autobus byl úplně plný, ale jak vyjížděl z centra města, postupně cestujících ubývalo. Na předposlední
zastávce, která byla na znamení, se Ady vyhoupla Edovi na ramena a stiskla tlačítko STOP. Jako jediní
cestující zde vystoupili a vydali se cestou mezi hlučné šedivé fabriky obklopené smogovým oparem, aby
po nějaké čtvrt hodině chůze dorazili k nízké podlouhlé budově připomínající nefunkční veřejné záchody se sprchami na koupališti z dob minulých. „A jsme tu. Konečná stanice ubytovna Beverly,“ utrousil
Ed pod vousy. Před vchodem do ubytovny postával hlouček dětí kolem rozbitého kola a Ady mezi nimi
poznala Amandu. Ta jen co je zahlédla, krátce mávla rukou na pozdrav a rychlostí blesku zmizela
v útrobách budovy. Ady a Ed ji následovali.
Jakmile překročili práh ubytovny, pohltila je bezútěšná atmosféra. Společná chodba, podlaha z rozpraskaných dlaždic, stěny pokryté vybledlou loupající se barvou, vchody do společné kuchyně, záchodů
a sprch buď postrádaly dveře, nebo bylo nemožné je zavřít. Oběma se jako vždy sevřel žaludek při pomyšlení, že zde někdo prožívá své dětství. Před vchody do jednotlivých buněk posedávaly na rozviklaných židlích klábosící osoby s unavenými a rezignovanými výrazy ve tvářích. V jedné z nich poznali paní
Slepčíkovou s velkými kruhy pod očima.
„Dobrý den,“ pozdravili dvojhlasně celou chodbu Ady a Ed, paní Slepčíková na ně pohlédla a na tváři
jí zahrál úsměv. „Pojďte dál,“ vstala a pokynula jim, aby vstoupili do ubytovací buňky, kterou rodina
Slepčíkových obývala. V malé místnosti žilo pět členů domácnosti. Manželský pár, jejich patnáctiletá
dvojčata Tonda a Jeník a nejmladší jedenáctiletá Amanda. Ady a Ed ví, že jejich nejstarší syn Marek
bydlí už jinde, ale občas u rodičů přespí a kromě něj mají ještě dceru Sabinu, dnes již mladou mámu,
která bydlí s tříletým dítětem a přítelem v pronajatém bytě blízko centra města. Prostor byl vybaven jen
manželskou postelí, další proleželou matrací na zemi, stolem se třemi židlemi a jednou starou šatní skříní. „Když jsme se museli odstěhovat z bytu ve Vybydlově, měli jsme mnohem víc nábytku, ale sem by se
nevešel, proto jsme se ho zbavili,“ vysvětlovala paní Slepčíková.
Na malátném panu Slepčíkovi bylo poznat, že se zrovna probudil. „Jsme oba s manželkou po noční a já
se dostal do postele až v poledne,“ říká ospale a podtrhuje svá slova mocným zívnutím. „Mámo, udělej
nám všem pořádný kafe.“ Ady s Edem si oddychli, měli totiž za sebou kus náročného dne a káva se po
cigaretě a koblihách náramně hodí. „Já jsem ještě nespala,“ přidává se paní Slepčíková, „musela jsem
jet nakoupit, vyšel na nás tento týden úklid záchodů a koupelen, taky navařit, než přijdou děti ze školy.
Stejně se tu přes den nedá moc spát.“ Jak to dořekla, projel okolo vlak a přehlušil vše ostatní. „Přesně to
jsem měla na mysli! Vidíte?“ Ubytovna Beverly totiž stojí jen pár metrů od kolejí.
Od doby, kdy Ady a Ed navštívili rodinu Slepčíkových poprvé, uplynulo sedm let…
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CELKOVÁ STATISTIKA ZA ROK 2016
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Počet podpořených klientů
celkem

Děti

Dospělí

141

82

59

Počet zakázek celkem

Z toho splněných úspěšně

209

189
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ROZCESTNÍK PRO ČTENÁRE
„Jak se má Sabča?“ zeptala se Ady. „Ale jo, má se dobře,“ odpověděla paní Slepčíková, „to víte, jejímu
malému už jsou tři roky, letí to a ona už nechce sedět s ním jenom doma, ráda by si našla taky nějakou
práci na pár hodin. Ale do školky jí kluka zatím nevzali, tak si bude muset počkat.“ Ady se usmála
a pověděla: „Myslím, že bych měla řešení.“ /str. 7

„Víte, paní Slepčíková, my s Edem máme taky takovou jakoby školku, ale není to školka, říkáme jí
Předškolní klub,“ vysvětluje dále Ady. „No, to by bylo skvělý, to musím Sabče povědět a nějak byste se
spolu domluvily. A to je na celý týden?“ zjišťovala dále paní Slepčíková. „Ne, ne, klub pro předškoláky
je v provozu čtyři dny v týdnu vždy na čtyři hodiny dopoledne,“ odpověděla Ady a dále vysvětlovala,
že to není jen odkladiště dětí, aby si mámy mohly zařídit věci ve městě nebo v klidu poklidit a uvařit, je
to i místo, kde se děti připravují na vstup do běžné školky nebo do školy. Mámy mají možnost si s Ady
povídat, pokud mají s dětmi obtíže, když o ně pečují, a co by třeba mohlo pomoci.

Ady si všimla, že malá Amanda po celou dobu jejich přítomnosti sedí na bobku vedle gauče, svírá
v rukou hranatou školní aktovku a teprve nyní jí došlo, proč holčička běžela tak rychle domů, když Ady
s Edem spatřila přicházet. Obrátila pozornost směrem k ní: „Jak jde doučování, Amando?“ /str. 7-8
Do dveří vpadl nečekaně udýchaný Tonda s Jendou a Edovi se zdálo, že od poslední návštěvy rodiny
jsou oba zase o něco víc samá ruka, samá noha. Pan Slepčík se rychle podíval na svoji manželku. „Chtěli
jsme Vás o něco poprosit, proto jsem volal,“ začal pan Slepčík. „Povídejte,“ vyzval ho Ed celý zvědavý,
tušící nějakou povedenou teenagerovskou taškařici. /str. 8-9
Jenda ještě nic neřekl a Eda napadlo, že v místnosti se nachází jen Jendovo tělo a jeho myšlenky létají
někde venku kolem trati. „Co ty, Jendo,“ vyzval ho, „jak to máš v plánu s tím reparátem?“ Jenda se frajersky a ledabyle rozhlédl po ostatních a s tónem mistra světa, který zvítězil podesáté v řadě za sebou,
prohlásil: „Sem se už domluvil s mentorem, že se na to naučí se mnou.“ /str. 9-10
Na Tondovi s Jendou bylo znát, že už chtějí zase zmizet někam ven. Tonda se pomalu zvedal, když si
jeho bratr na něco vzpomněl a obrátil se na Eda: „A kdy že to začíná ten Pánský klub, jak si nám o tom
říkal posledně?“ /str. 10-11
Poté, co Amanda odtáhla školní tašku do rohu, už se pomalu chystala vyklouznout pryč z místnosti,
když v tom na ni zavolala paní Slepčíková: „Kam jdeš?“ „Jenom před vchod jako vždycky,“ odpověděla
Amanda a paní Slepčíková pokývla hlavou na znamení souhlasu. „Neměli byste něco pro ni o prázdninách? Hrozně se tu nudí a my se jí tady bojíme kamkoliv pouštět.“ Ady na Amandu spiklenecky mrkla,
čímž ji zvědavou přinutila vrátit se zpět ke stolu. /str. 12-13

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 se zákonnými zástupci. Pracovník klubu s nimi konzultuje aktuální
potřeby spojené s optimálním rozvojem dítěte a strategii dalšího vzdělávání související zejména s procesy přihlášení do běžné mateřské školy, zápisu do základní školy, odkladu apod.
Předškolní klub byl v roce 2016 provozován od počátku školního roku 2016/17 a v předchozí části roku
byla podpora v oblasti předškolní přípravy poskytována formou individuální spolupráce s klientskými
rodinami.

Dospělí s Ady a Edem v místnosti zůstali sami bez dětí. „Jak to vypadá s bydlením?“ zeptal se Ed. „Pořád
hledáme,“ odpověděl pan Slepčík a připálil si ubalenou cigaretu, „dostat se odtud, to je pěkný oříšek.“
/str. 13-14
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Amanda jakoby jen čekala na Adyinu pobídku, vyskočila na nohy a už si to rázovala ke stolu táhnouc
aktovku za sebou po zemi. Významným pohledem donutila paní Slepčíkovou vstát ze židle, posadila
se místo ní a s pečlivostí hodináře přesně vyskládala školní potřeby na stůl. Pak beze slova podala Ady
čerstvé vysvědčení a Edovi sešit na doučování. „Ta doučovatelka, co sem teď chodí, je hodně dobrá,“
prolomila chvilkové ticho paní Slepčíková, „je na Amandu přísná, ale ví, jak na ní. Je to dobrá holka.“
Amanda se usmála a konečně promluvila: „Když mám v úkolu jen málo chyb, dostanu pod něj od doučitelky hezký razítko.“ „Doučovatelka, Amando, do-u-čo-vatelka,“ opravila důrazně paní Slepčíková
svou dceru.
„Když je doučování, snažím se být vždycky doma a koukám se, jak se holky spolu učí. Ale má to
s Amandou trpělivost! Já na to nervy často nemám. Okřiknu jí, holka se sekne a je po učení,“ doplňuje
paní Slepčíková. „Navíc třeba s vyjmenovanými slovy už jí nepomůžeme. Máme v tom s mámou víc
chyb než ona,“ dodává a směje se pan Slepčík.
Pak společně vzpomínají, jak do rodiny docházel po čtyři roky doučovat Tondu a Jendu dobrovolník
Martin, oběma chlapcům se povedlo i díky tomu zlepšit si známky, nakonec nepropadnout a škola
poté upustila od tlaku na přeřazení chlapců do praktické školy. Naopak Ady a Edovi se tehdy povedlo
v této škole po domluvě s ředitelkou zavést pravidelná skupinová doučování, kde prospěchově slabší děti
z nižších ročníků byly doučovány žáky z 8. a 9. tříd.
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„Kluci teď vyšli z devítky, to víte, že jo. No a už vypustili ten konec roku, nechtělo se jim učit, když už
byli přijatí na učiliště, nedali si říct. Když přinesli minulý týden vysvědčení, ukázalo se, že oba dostali
dvě pětky a čeká je v srpnu ještě reparát.“ Pan Slepčík se výhružně na oba chlapce zadíval a pokračoval: „A aby si, hošánci, nemysleli, že jim to jen tak promineme, na ty reparáty se musí naučit a udělat
je, jinak…“ zarazil se pan Slepčík, „... jinak… to ještě nevím co! Ale chceme, aby měli základku řádně
ukončenou.“
Ed pozorně poslouchal káravou řeč otce a zároveň sledoval otrávené obličeje obou mladíků. „Tak co,
jak to máte v plánu udělat,“ zeptal se jich. „No, normálně se na to naučim,“ řekl znuděně Tonda. Na
panu Slepčíkovi bylo vidět, že nechybí mnoho a vyskočí z kůže. „Normálně naučim, ha ha,“ zahlaholil
posměšně a kroutil hlavou. Tonda už už chtěl něco odseknout, ale Ady se rychle a s citem vložila do
rodícího se konfliktu, pravila: „Můžeme vám s Edem s učením na přezkoušení pomoci. Pokud byste měli
zájem, můžete docházet na naše skupinové doučování a zároveň se domluvit přímo s jedním z nás, my
vám pomůžeme s přípravou individuálně.“ Tonda trochu ožil a zeptal se Eda: „To bych se jako mohl
učit třeba s tebou?“ Ed souhlasně kývl a raději se napil kávy, aby nebylo vidět, jak se potutelně usmívá.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

SKUPINOVÉ DOUČOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH,
INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ NA REPARÁT

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.

Již šestým 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 byl však 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 z města a tráví každý den podobně – venku v okolí svého bydliště. Prázdninové
doučování probíhalo 1x týdně v našich prostorách v ulici Plachého.

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.

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.
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MENTORING
Jenda stručně vypověděl, jak ho minulý týden mentor Tomáš vzal do posilovny a pak si ještě dlouho
povídali o tom, co Jendu čeká od září na učilišti, kam nastupuje do 1. ročníku. „Akorát s těma pětkama
sem mu to taky řekl až po vysvědčení,“ pokračoval Jenda trochu kajícně, „myslel jsem, že se na mě naštve a on to vzal v pohodě, že mi s tím učením v srpnu pomůže.“ „To bys ale musel stejně pro to něco
udělat,“ vložila se do hovoru paní Slepčíková, „mentor ten reparát za tebe neudělá a ani se neudělá
sám.“ Jenda protočil oči, až mu v nich bylo vidět jen bělmo. Ed se během té chvilky v myšlenkách přesunul na začátek právě skončeného školního roku, kdy demotivovaný Jenda nechtěl o střední škole ani
slyšet a také díky schůzkám s mentorem svůj postoj časem změnil a rozhodl se ve studiu pokračovat..

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.
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DÁMSKÝ KLUB
„No, vidíš! Na to bych úplně zapomněl, ještě že si mi to připomněl,“ odpověděl Ed a pokračoval, „Pánský klub bude pokračovat od září, dám vám určitě vědět.“ Tonda se zastavil ve dveřích: „A kdy že to
jedeme do toho lesa?“ Ed se zavrtěl na židli a ta vyloudila nebezpečný zvuk většinou předcházející
totálnímu rozpadnutí. „Do jakého lesa?“ vyhrkl nechápavě pan Slepčík. „V srpnu pojedeme na dvě až
tři noci někam do kempu či tábořiště a pro kluky je to takový poslední oddech, než od září nastoupí do
učení,“ vysvětloval Ed.
Ozvala se paní Slepčíková: „Jo, jo, to si pamatuju. Náš Marek tam přece taky chodil a něco podobného
máte přece taky pro holky! Naše Sabina tam chodila dva roky a pomohlo jí to, aby vůbec to učiliště dochodila.“ Ady cítila silné zadostiučinění a vzpomněla si, jak Sabina chtěla ve druhém ročníku skončit se
školou a ostatní dívky ji na setkáních Dámského klubu od takového rozhodnutí odrazovaly. Sabina pak
byla najednou ve třeťáku s výučním listem skoro v kapse. „Také si na to vzpomínám,“ řekla Ady spíše
tak sama pro sebe a zamyšlená omylem usrkla velkou dávku lógru.

Dámský klub je skupinová volnočasová aktivita, která se koná jednou týdně v našich prostorách v ulici
Plachého (od října 2016 na adrese Korandova 7). 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. Stěžejní událostí klubu byl několikadenní motivační
vzdělávací výlet v kempu v Nadrybech.
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 společnosti a nezaostávat za svou referenční skupinou.

PÁNSKÝ KLUB
Na podzim roku 2016 došlo po šestileté pauze k obnovení volnočasové aktivity pro dospívající chlapce
ze sociálně vyloučeného prostředí. Potřebu podpory dokazovala několikaletá činnost svépomocné skupiny Dámský klub, zároveň vycházela i od samotných klientů. Chlapci vycházející ze základní školy jsou
pod tlakem mechanismů běžného chování v etnicky stigmatizovaných nízkopříjmových rodinách. To
se často vyznačuje dosažením pouze základního vzdělání, prací na černo, drobnou kriminalitou nebo
brzkým zakládáním rodiny. Hlavní cíl svépomocné skupiny Pánský klub je pomoci chlapcům zorientovat se ve většinové společnosti, podpořit je v navazování vztahů mimo jejich úzké sociální prostředí,
probudit v nich motivaci ke studiu, která má šanci obstát tváří v tvář různým sociálním vlivům a pomoci
jim identifikovat budoucí profesní kariéru. To vše skrze pravidelné setkávání klubu a realizaci různých
vzdělávacích a kulturních akcí.
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VOLNOČASOVÝ KLUB PLACKA
Volnočasový klub Placka je již čtvrtým rokem realizován v našich prostorách v ulici Plachého (od října
2016 v Korandově ulici 7) jako aktivita určená pro děti školou povinné ve věku od 7 do 13 let s cílem
poskytnout těmto dětem možnost smysluplně trávit 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.
I v roce 2016 pokračovala naše spolupráce s waldorfskou školou Dobromysl na Husově náměstí, společně jsme realizovali některé aktivity.

LETNÍ MOTIVAČNÍ POBYT

„Placka je i o prázdninách?“ zeptala se Amanda Ady, „v tý ZOO, jak jsme byli minulý týden, to bylo
super. Jo a mám tady ty desky.“ Přinesla ze skříně barevné desky, které vytáhla ze spodního šuplíku
s utrženým madlem. Desky na stole rozložila a pyšně a okázale si prohlížela všechny výkresy a koláže,
které během školního roku v Placce vyrobila.

V tomto roce jsme se po několika letech rozhodli změnit místo letního motivačního pobytu a vydali
jsme se na samotu do chalupy v obci Podzuklín na Šumavě. Projekt byl realizován společně s organizací
Ponton, o. s., která uspořádala týdenní pobyt pro starší účastníky. S námi jelo 14 mladších dětí převážně z I. stupně základní školy. Účast byla odměnou za uplynulou spolupráci v rámci našich programů
ve školním roce 2015/16. Pro ty děti, na které nezbylo místo ve výběru účastníků pro sebezkušenostní
pobyt, jsme uspořádali jako malou náplast již tradiční pobyt v kempu v Nadrybech u řeky Berounky na
konci srpna.

Ady zavrtěla hlavou: „Bohužel, klub Placka o prázdninách nefunguje, protože místo něj je to prázdninové doučování, o kterém jsem ti říkala. Tam samozřejmě můžeš přijít kdykoliv, když budeš chtít. Ale
chtěla jsem ti nabídnout ještě něco dalšího.“ Amanda se zarazila uprostřed otáčení obrázku se slonem
v africkém vzoru. „Za to, jak pilně jsi pracovala a snažila se na doučování s dobrovolnicí po celý školní
rok, jsem ti chtěla navrhnout, jestli bys s námi nejela na týdenní pobyt v přírodě s dalšími dětmi.“ Amanda vítězoslavně výskla, až jí obrázek se slonem vyletěl z ruky. „Pojedu, pojedu,“ jásala, ale najednou se
zarazila a otočila se k paní Slepčíkové: „že, mami, můžu jet, že jo?“
„To víš, že jo,“ odpověděla paní Slepčíková a vysvětluje Ady dceřinu radost: „víte, od té doby, co s vámi
v létě byli Tonda s Jendou taky takhle na týden a pak o tom doma vyprávěli, tak se Amanda každý rok ptá,
jestli už může jet taky.“ Amanda vyrazila s křikem z místnosti a teď ji bylo slyšet venku před ubytovnou.
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Chceme odtud pryč co nejdříve, ale dokud tady ještě splácím dluh majiteli, který vznikl hned při nastěhování, tak nic nenašetříme. Manželka sice pracuje, ale sundali nám tak dávky a navíc si z toho hned bere
exekutor. Já dělám na černo, sice nerad, ale aby nám vůbec něco zbylo.“ „Pořád platí ten individuální
plán naší spolupráce, pane Slepčíku,“ řekla Ady a pokračovala, „jakmile splatíte dluh zde na ubytovně
a budete si moci dát něco stranou v dalších měsících, budeme společně shánět soukromý pronájem a pracovat na tom, abyste se zbavili i dluhu na městském bytě.“ „A nemohli bychom se příští týden zase podívat
na nějaké inzeráty na bydlení, kde nechtějí kauci?“ zeptala se paní Slepčíková. „Vím, že je šance malá,
ale co kdyby…“ „Určitě je to možné, jen už máme s Edem plné diáře, ale můžete za námi přijít kteroukoliv středu do Poradny. Je to stejná adresa a vchod, jako chodí děti do našich klubů.“ „Tak já určitě přijdu
a vezmu s sebou ještě jednu paní tady, taky se Vás chtěla na něco zeptat,“ řekla paní Slepčíková.

PORADNA PLACHÉHO 42
V roce 2016 pokračovala činnost Poradny (jakožto ambulantní formy poskytování sociální služby)
v přízemních prostorách v Plachého 42, v závěru roku jsme se přemístili na adresu Korandova 7.
Poradenství bylo poskytováno pracovníkem jedenkrát týdně odpoledne 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 organizace, která
byla schopna zajistit navazující podporu při konkrétním řešení situace v rámci odborného poradenství
– dluhové poradenství, kariérové poradenství apod.
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TERÉNNÍ PROGRAMY
Terénní programy jsou druhá (registrovaná) sociální služba 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 případě 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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Pan Slepčík se pousmál a povídá: „To jsme jen furt řešili, co naše děti, co budou dělat a tak. Máte taky
něco pro nás s manželkou? Nějaký tábor nebo klub.“ „Pro tebe tak pivní klub,“ vypálila ze sebe paní
Slepčíková, až se začervenala. Než stačil pan Slepčík cokoliv odvětit, Ady promluvila: „Vlastně máme!
Budeme příští týden pořádat takovou společenskou akci s pestrým programem, kde si budete moct prohlédnout třeba i další výtvory dětí z Placky nebo si koupit za pár drobných něco v bazaru.“ „Tak to my
přijdeme všichni, co říkáš, mámo?“ otočil se pan Slepčík už uklidněn k manželce a ta souhlasně pokývla
hlavou. Ady se pomalu zvedla. „Budeme už muset jít, pokud k nám nic dalšího nemáte.“ Ed vysrkl zbytek už studené kávy a také vstal. „Poseďte, uděláme vám ještě třeba čaj,“ zkusil to pan Slepčík, ale Ady
s Edem nabídku zdvořile odmítli. „Opravdu musíme, jdeme navštívit ještě jednu rodinu a nechceme
přijít pozdě,“ vysvětlil manželům Ed. „Jsme tedy domluvení, zase se brzy uvidíme a pozdravujte i Sabinu a Marka, že se u nich také co nevidět zastavíme.“ Všichni se rozloučili a Ady s Edem vyšli ven na
vzduch, kde si Ady ihned zapálila. „Myslíš na to samé?“ zeptala se Ady Eda po cestě zpět na autobus.
Ed přitakal. „Myslím. Nejraději bych s tím něco udělal a nejlépe hned. Tady a teď.“

AKCE OPEN PLAC
Dne 30. 6. 2016, tedy poslední den školního roku, byla realizována jednodenní kulturně-společenská
akce s výstavou a projekcí kladoucí si za cíl vytvořit prostor pro setkání lidí, kteří žijí v lokalitě „Plac“,
jejich sousedů a dalších osob, jež vnitroblok z nejrůznějších důvodů navštěvují. Program akce tvořily
workshopy po děti i dospělé, prezentace výstupů z volnočasových aktivit, výstava uměleckých fotografií
z Placu a informační tabule o historii lokality. Program dne uzavřela večerní velkoplošná projekce filmu.
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PERSONÁLIE

PARTNEŘI

Miroslav Gažák, ředitel
Dana Haslová, administrátorka projektů, terénní aktivizační pracovník
Jitka Šeflová, ekonomka
Hana Moravcová, vedoucí terénní aktivizační pracovník
Tereza Dvořáková, terénní aktivizační pracovník
Jakub Chabr, terénní aktivizační pracovník
Klára Jedličková, terénní aktivizační pracovník
Bára Mendlová, terénní aktivizační pracovník
Jakub Sachr, terénní aktivizační pracovník
Kateřina Trčková, terénní aktivizační pracovník
Tereza Vágnerová, terénní aktivizační pracovník
Michaela Vizinová, terénní aktivizační pracovník
Karolína Žitková, terénní aktivizační pracovník

12. Masarykova základní škola Plzeň
64. mateřská škola Plzeň
Animánie z. s.
Benešova základní a mateřská škola Plzeň
Člověk v tísni, o. p. s.
Kavárna Inkognito, družstvo Hlas
Naděje, o. s.
PONTON, o. s.
Pěstuj prostor, z. s.
Spolek Ulice Plzeň
Waldorf Plzeň, o. p. s.
Západočeská univerzita v Plzni

SEZNAM DONORŮ

SPRÁVNÍ RADA

Evropský sociální fond v ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad vlády ČR
Plzeňský kraj – odbor kancelář hejtmana
Magistrát města Plzně – odbor sociálních služeb
Magistrát města Plzně – odbor bezpečnost a prevence kriminality
Magistrát města Plzně – odbor školství, mládeže a sportu
Městský obvod Plzeň 3
Nadace rozvoje občanské společnosti
Naděje, o. s.
Nadace Albatros

David Šanc, předseda správní rady
Tomáš Hirt
Jan Stehlík

DOZORČÍ RADA
Kristýna Dolejšová Kabelová
Aleš Kavalír
Magdaléna Baštář Leichtová
Ľubomír Lupták

DOBROVOLNÍCI A PRAKTIKANTI
Barbora Alexandrová, Jindřich Čech, Adéla Čechová, Milan Čečil, Jáchym Denk, Hai Yen Do Thi,
Lucie Dudíková, Olina Džulajová, Jana Edelová, Dominika Fojtíková, Nikola Havelková, Valentýna
Hrkalová, Eliška Hudcová, Markéta Huspeková, Lída Kocanová, Petra Kolbová, Adéla Košařová, Yulia
Levchenko, Andrea Luková, Anna Matuštíková, Radek Matonoha, Stanislava Malcová, Vojtěch Marek,
Tereza Paidarová, Julie Pomahačová, Marta Svobodová, Sandra Svobodová, Martin Slepička, Kateřina Sučková, Eva Šejnová, Pavla Tuháčková, Tadeáš Toman, Jana Vondráčková, Markéta Zindulková,
Kateřina Železná

Počet dobrovolníků zapojených
do činnosti
46
20

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky

FIREMNÍ A INDIVIDÁLNÍ DÁRCI
ZF Engineering Plzeň s. r. o.
Bronislav Podlaha
Jiří Kabele
Ľubomír Lupták
Alexandra Moravcová

PODĚKOVÁNÍ
SPOLEČNOST TADY A TEĎ děkuje všem, kdo nás motivují, podporují a důvěřují nám.
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