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Úvodní slovo
Další rok za námi.
Rok 2017 byl pro naši organizaci takřka revoluční. Díky finanční stabilitě a zajištění rozpočtu i
na další účetní období, jsme se mohli věnovat nejen práci s klienty, ale také profesnímu
rozvoji organizace v oblastech, které považujeme za naše slabiny.
Projekt „TAT TUNING“, realizovaný za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím
operačního programu Zaměstnanost (OPZ), nám umožňuje rozvíjet se v klíčových oblastech,
jakými jsou fundraising nebo PR a marketing. Jako organizace jsme se tak více otevřeli
směrem k veřejnosti, potencionálním přispěvatelům a dárcům.
Během roku 2017 jsme tak pravidelně a intenzivně strategicky plánovali, proběhly pilotní
aktivity jako intenzivní online kampaň k zajištění financí na realizaci letního motivačního
pobytu pro dětské klienty, vznikly propagační videospoty a na podzim úspěšně proběhl
průlomový benefiční týden TADY A TEĎ, který zakončilo slavnostní otevření Klubu přátel.
Rok 2017 tak byl pro nás velkou zkušeností a po 14 letech od založení organizace nás
nasměroval na novou cestu, na jejímž konci si nejsme jistí, co nás čeká, ale budeme moc rádi,
když u toho budete s námi.

O TADY A TEĎ
Posláním SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o.p.s. je především přispívat ke vzdělání, osobnostnímu
růstu a zdravému vývoji dětí z chudých rodin na okraji společnosti jak prostřednictvím
vzdělávacích, volnočasových, zájmových a poradenských aktivit s nimi samotnými, tak
zvyšováním a nácvikem rodičovských kompetencí jejich rodičů a změnou nepodnětného
prostředí jejich domácností.
K výše uvedenému směřujeme aktivizačními službami, motivačními programy, asistencí a
poradenstvím na jedné straně a ovlivňováním veřejných (zejména lokálních) politik, změnou
předsudečných postojů, diskriminačních praktik či pouhé liknavosti nebo nefundovanosti na
straně druhé. Dále zpřístupnit těmto domácnostem, ale i jednotlivcům, trh s byty, trh práce,
trh se vzděláním, zdravotní péčí a dalšími veřejnými službami tak, aby mohly dosáhnout
společenského a ekonomického vzestupu a aby jim jej společnost umožnila.

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.

Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání je registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Cílem této
komplexní 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 rodinám především individuální doučování a
mentoring jejich dětí. V prvním případě doučování probíhá přímo v 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 a dále další aktéři, kteří v oblasti
vzdělávání mají určitou roli, jako například poradenská pracoviště, úředníci OSPOD nebo
úřadu práce.
Podpořit větší množství dětských klientů navzdory našim omezeným personálním
možnostem nám napomáhá úzká spolupráce se základními školami, konkrétně se ZŠ
Benešova a 10.ZŠ Masarykova. Školy nám poskytly prostory ve škole a podpořily nás tak v
realizaci skupinového doučování i během školního roku. Součástí takového doučování, jehož
se účastní tradičně velké množství dětí, jsou i konzultace s učiteli, jež plní preventivní roli a
daří se nám tak začít pracovat včas s dětmi ohroženými školním neúspěchem.

Skupinové doučování o prázdninách – reparáty
V pořadí již sedmým rokem probíhal celé léto 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 1x
týdně v našich prostorách v ulici Koperníkova.
Protože na skupinová prázdninová doučování dochází mnoho zájemců, věnujeme se dětem,
které se připravují na reparát, ještě individuálně v jejich domácnostech, aby byla příprava
intenzivnější a efektivnější.

Mentoring
Od února 2008 nabízíme starším dětem a mladistvým, kteří v blízké době ukončí povinnou
školní docházku, v rámci Podpory vzdělávání zapojení do programu Mentoring. Ten často u
dítěte navazuje na předchozí 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.

Dámský klub
Dámský klub je skupinová volnočasová aktivita, která se koná jednou týdně v našich
prostorách v ulici Korandova. 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 pro dívky 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 okolní společnosti a nezaostávat za svou referenční skupinou.

Pánský klub
Potřeba chybějící volnočasové aktivity pro chlapce ze sociálně vyloučeného prostředí
dokazovala jednak několikaletá činnost svépomocné skupiny Dámský klub, tak poptávka od
samotných klientů. Chlapci vycházející z primárního vzdělávání jsou pod sociálním tlakem
mechanismů běžného chování v etnicky stigmatizovaných nízkopříjmových rodinách často
končící předčasným opuštěním sekundárního vzdělávání a dosažením jen vzdělání
základního, prací na černo, drobnou kriminalitou nebo brzkým zakládáním rodiny. Jedním z
vysvětlení může být tlak na brzkou ekonomickou aktivitu mladého muže. Hlavním cílem této
svépomocné skupiny pro chlapce tak je pomoci jim zorientovat se ve většinové společnosti,
podpořit je v navazování vztahů mimo jejich úzké sociální prostředí, probudit v nich motivaci
ke studiu, která by měla mít šanci obstát tváří v tvář různým sociálním vlivům a pomoci jim
identifikovat profesní kariéru. To vše skrze pravidelné setkávání klubu, realizací různých
vzdělávacích a kulturních akcí.

Volnočasový klub Placka
Volnočasový klub Placka je již čtvrtým rokem realizován v našich prostorách v Korandově
ulici) 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.
I v roce 2017 pokračovala naše spolupráce s waldorfskou školou Dobromysl na Husově
náměstí na základě společně realizovaných aktivit.

Letní motivační pobyt
Léto roku 2017 jsme se po roční pauze navrátili na našeho oblíbené místo chatové oblasti
obce Mukařov u Mnichova hradiště. Účast byla jako vždy odměnou za uplynulou spolupráci v
rámci našich programů ve školním roce 2016/17. Pro ty děti, na které nezbylo místo ve
výběru účastníků pro sebezkušenostní pobyt, jsme uspořádali jako malou náplast tradiční
pobyt v kempu v Nadrybech u řeky Berounky na konci srpna v rámci výjezdu volnočasového
klubu Placka.
Nezbývalo ale mnoho a nejeli jsme nikam. K realizaci letního pobytu nám chybělo zajištění
poloviny rozpočtu. Vyzkoušeli jsme si tak nový nástroj, jak získat finanční prostředky, a TADY
A TEĎ uspořádalo výzvu formou online kampaně k oslovení veřejnosti s prosbou o finanční
podporu. Bylo to drama, stálo nás to spoustu sil a taky šlápnutí vedle, ale nakonec to dobře
dopadlo. Celkem nás peněžní částkou podpořilo 68 dárců či skupin dárců a díky podpoře
města, konkrétně městských obvodů UMO3 a UMO2 a odboru bezpečnosti a prevence
kriminality Magistrátu města Plzně, nakonec mohl být letní pobyt realizován v plném
rozsahu, jako tomu bylo v minulých letech. Zaznamenali jsme i velkou materiální a
nemateriální pomoc od dárců a našich podporovatelů. Takový ohlas a zájem nás nesmírně
potěšil a povzbudil.

Poradna v ulici Korandova č.7
V roce 2017 pokračovala činnost Poradny (jakožto ambulantní formy poskytování sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi) v přízemních prostorách v Korandově 7 v lokalitě tzv.
„Placu“. Poradenství bylo poskytováno pracovníkem 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.

Terénní programy
Terénní programy jsou 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.

Benefiční týden TADY A TEĎ a otevření Klubu přátel
V roce 2017 jsme si zkusili vůbec poprvé v naší historii uspořádat regulérní benefici.
Počáteční a trochu stereotypní představy o jednom večeru a koncertu několika kapel vzaly
rychle za své. Díky vstřícnosti lidí kolem Papírny Plzeň a Družstva Hlas jsme nakonec dali
dohromady bohatý program trvající celý jeden říjnový týden.
V týdnu mezi 16. a 20. říjnem 2017 jsme tak „obsadili“ Papírnu Plzeň, kde jsme uspořádali
půldenní butik s antikvariátem, Art Battle – klání umělců, kteří soutěžili/malovali na obří
sololitové desky, a také odpoledne s deskovými hrami a naší PC hrou Ghett Out. V Papírně
jsme se rovněž připojili k tradičnímu klání Slam Poetry. Mezitím přednášel v kavárně
Inkognito o byznysu s chudobou člen výzkumného týmu projektu BRIZOLIT Ľubomír Lupták.
Benefiční týden nakonec vyvrcholil v kavárně Družba živelným koncertem kapely Tabasker,
jenž byl obohacen dražbou obrazů umělců vystupujících právě na již zmíněné Art Battle.
Během tohoto závěrečného večera jsme navíc symbolicky otevřeli Klub Přátel.

V rámci naší benefiční premiéry se nám povedlo oslovit přes 500 návštěvníků akcí. S
největším zájmem se setkal butik/antikvariát, úspěšné byly ale i všechny další události. Skrze
různé formy dobrovolného vstupného a dražbu obrazů se nám podařilo získat téměř 25 tisíc
korun na provoz organizace a financování aktivit mimo registrované služby a projekty. Do
samotné realizace jsme se zapojili všichni a vyzkoušeli si roli produkčních.

Personálie
Miroslav Gažák, ředitel
Dana Moudrá (roz. Haslová), administrátorka projektů, pracovnice Předškolního
klubu (do 31.8.2017)
Taťána Vacovská, administrátorka projektů, pracovnice Předškolního klubu
(od 1.4.2017)
Jitka Šeflová, ekonomka
Hana De La Mure, koordinátorka terénních pracovníků, manažerka kvality služeb
Tereza Dvořáková, terénní aktivizační pracovnice
Jakub Chabr, terénní aktivizační pracovník
Klára Jedličková, terénní aktivizační pracovnice, pracovnice Předškolního klubu
Bára Mendlová, terénní aktivizační pracovnice
Jakub Sachr, terénní aktivizační pracovník
Kateřina Trčková, terénní aktivizační pracovnice
Michaela Vizinová, vedoucí Předškolního klubu, terénní aktivizační pracovnice
Karolína Žitková, terénní aktivizační pracovnice

Správní rada
David Šanc, předseda správní rady
Tomáš Hirt
Jan Stehlík

Dozorčí rada
Kristýna Dolejšová Kabelová
Aleš Kavalír
Lubomír 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

Partneři
12. Masarykova základní škola Plzeň
64. mateřská škola Plzeň
Benešova základní a mateřská škola Plzeň
Člověk v tísni, o. p. s.
Družstvo Hlas - kavárna Inkognito a univerzitní kavárna Družba
Naděje, o. s.
Papírna Plzeň
PONTON, o. s.
Spolek Ulice Plzeň
Waldorf Plzeň, o. p. s.
Západočeská univerzita v Plzni

Seznam donorů
Evropský sociální fond v ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Úřad vlády ČR
Plzeňský kraj – odbor kancelář hejtmana
Magistrát města Plzně – odbor sociálních služeb
Magistrát města Plzně – odbor bezpečnosti a prevence kriminality
Magistrát města Plzně – odbor školství, mládeže a sportu
Městský obvod Plzeň 2
Městský obvod Plzeň 3
Naděje, o.s.
Nadace Albatros

Nejvýznamnější individuální dárci
Naděje o.s.
Asociace předškolní výchovy
Družstvo Hlas
Jan Anderle
Alica Brendzová
Johana Dvořáková
Dalibor Hapl
Michaela Hirtová
Monika Hlosková
Hynek Horák
Markéta Huspeková
Hana Funková
Kamil Fryček
Ľubomír Lupták
Frída Luptáková
Alexandra Moravcová

Jiří Kabele
Peter Kruliš
Marcela Němcová
Tereza Paidarová
Naděžda Pipreková
Jan Pišl
Bronislav Podlaha
Jaroslava Průchová
Jan Stehlík
Martin Šinal
Štěpánka Uhrová
Jakub a Kateřina Václavů
Michal Vozobule

….a dalších 51 individuálních dárců, jejichž jména se nám do výroční zprávy již nevešla
(snad nám to prominou), ale můžete je najít na webu TADY A TEĎ.

Poděkování
Na závěr TADY A TEĎ děkuje všem, kdo věří našemu poslání, máme jeho důvěru a
podporu. Je to pro nás nesmírně důležité.
Velké poděkování pak patří dále všem osobám, které obětovaly svůj čas, energii,
poskytly nám své dovednosti a potěšily nás motivujícím slovem. Děkujeme.

