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ÚVODNÍ SLOVO

V moderních českých dějinách bývají osmičky, přesněji roky s osmičkou na kon-
ci, často označovány jako osudové. Některé z nich mají negativní, jiné naopak po-
zitivní historické konotace. Každopádně jsou to roky zásadní a významné. Podob-
ně významný byl rok 2018 z pohledu historie pro SPOLEČNOST TADY A TEĎ.
Díky stabilnímu rozpočtu a několika projektům jsme mohli kromě přímé terénní 

práce s lidmi žijícími v pasti sociálního vyloučení pokračovat také na naší ces-
tě profesionalizace organizace v několika oblastech. Konec roku přinesl uzavření  
v mnohém přelomového projektu „TAT TUNING“, díky němuž jsme dokončili 
ambiciózní strategický plán a položili základy pro stabilní a systematický fundra-
ising a PR organizace.
V roce 2018 tak komunikujeme s našimi prvními pravidelnými dárci a členy 

Klubu přátel, pořádáme akce pro širokou veřejnost jako byla například výstava  
fotografií v galerii Ve středu či nacházíme úžasného partnera pro benefiční týden  
v panu Novákovi a jeho ESC Room, kde v listopadu probíhal týden se speciální 
únikovou hrou Útěk z ghetta. To vše s úmyslem zviditelnit naší mnohdy neviditel-
nou činnost a přiblížit osudy lidí, s nimiž pracujeme.
V závěru úvodního slova snad lze rok 2018 z pohledu historie SPOLEČNOSTI 

TADY A TEĎ označit slovem úspěšný. Máme radost, že se nám daří vytvářet  
a snad i zvětšovat a zpevňovat síť lidí, kteří jsou ochotni nám pomáhat v boji  
s předsudky a sociálním vyloučením.



O TADY A TEĎ

Posláním organizace SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. je především přispívat 
ke vzdělání, osobnostnímu růstu a zdravému vývoji dětí z chudých rodin na okra-
ji společnosti a to jak prostřednictvím vzdělávacích, volnočasových, zájmových  
a poradenských aktivit s nimi samotnými, tak zvyšováním a nácvikem ro- 
dičovských kompetencí jejich rodičů a změnou nepodnětného prostředí jejich  
domácností.
Dále prostřednictvím aktivizačních služeb, motivačních programů, asistencí  

a poradenství na jedné straně a ovlivňování veřejných (zejména lokálních) poli-
tik, změn předsudečných postojů, diskriminačních praktik či pouhé liknavosti 
nebo nefundovanosti na straně druhé zpřístupnit nejen 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 byly jim společností umožněny.

VYBRANÉ STATISTIKY ZA ROK 2018

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
– Podpora vzdělávání

Terénní programy

Celkový počet podpořených klientů 96 90

Počet zapojených dobrovolníků 41

Čas odpracovaný dobrovolníky 1020 hodin
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PŘEDŠKOLNÍ KLUB

Předškolní klub v Koperníkově ulici navštěvují děti ve věku tří až pěti let, které 
z různých důvodů nemohou chodit do běžné mateřské školy. Skupinovou práci 
s dětskými klienty doplňuje individuální přístup, který je zaměřen na posilová-
ní dovedností v konkrétních oblastech vývoje dětského klienta. Nedílnou součástí 
provozu klubu je i aktivní spolupráce s rodiči. Pracovnice klubu s nimi konzultují 
aktuální potřeby spojené s rozvojem dítěte. S rodiči konzultujeme také strategii 
dalšího vzdělávání související zejména s procesy přihlášení do běžné mateřské 
školy, zápisy a případně odklady nástupu do první třídy.
V roce 2018 probíhal Předškolní klub v režimu úterý až pátek v čase 8:30 až 12:30. 

Kapacita klubu byla 10-12 dětí, stabilně klub navštěvovalo 5-7 dětí v předškolním 
věku.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODIČE S DĚTMI 
(DÁLE JEN “SAS“) - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Komplexní sociální služba Podpora vzdělávání je specificky zaměřená registro-
vaná sociální služba SAS, jenž podporuje rodiny s nezaopatřenými dětmi nástroji 
jako individuální doučování, mentoring, kariérní poradenství apod. 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 základ-
ní škole, a aby po jejím skončení pokračovaly ve studiu na odborném učilišti či 
střední škole (případ mentoringu). Chceme rozšířit možnosti dětí a mladistvých ze 
sociálně vyloučených rodin, zvýšit jejich šance pro volbu dalšího vzdělávání a poz-
ději povolání, aby byli v dospělosti schopni se plnohodnotně zapojit do společnosti  
a měli možnost dosáhnout na vyší kvalitu života než třeba generace jejich rodičů.
V rámci SAS zajišťujeme v rodinách z pohledu oblasti vzdělávání především indi-

viduální doučování a mentoring jejich dětí. V prvním případě doučování probíhá 
přímo v domácnosti minimálně 1x týdně. Dítě doučuje dobrovolník, pod meto-
dickým 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 schop-
ni 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 další aktéři – například školská poradenská pracoviště, 
úředníci OSPOD nebo úřadu práce.
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PROGRAM MENTORING

Již deset let – přesně od února 2008 – nabízíme starším dětem a mladistvým, kteří 
v blízké době končí povinnou školní docházku, podporu formou mentoringu. Kli-
entem takové služby je mladý člověk, který stojí před rozhodnutím, zda po základ-
ní 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, informuje jej o klíčových tématech 
(vzdělání a vzdělávání především) i rizicích, která souvisí se sociálně patologický-
mi jevy.
Pracovník organizace vedle toho motivuje rodiče, aby své dítě do budoucna pod-

pořili v nástupu do dalšího stupně vzdělávání. V případě, že klient mentoringu  
z různých důvodů studovat odmítá, snažíme se mu zprostředkovat legální zaměst-
nání a 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. 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.

SKUPINOVÁ DOUČOVÁNÍ NA ZŠ, DOUČOVÁNÍ BĚHEM  
LETNÍCH PRÁZDNIN A PŘÍPRAVA NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY

Podpořit větší množství dětských klientů navzdory omezeným personálním mož-
nostem nám stejně jako v roce 2017 pomohla úzká spolupráce se dvěma základ-
ními školami – ZŠ Benešova a 12. ZŠ Masarykova. Na obou školách pokračova-
la jednou týdně skupinová doučování doplněná o konzultace našich pracovníků  
s učitelkami a učiteli, výchovnými poradkyněmi či koordinátorkou inkluze na ZŠ 
Masarykově. Aktivita reagovala na aktuální potřeby škol a zejména v případě ZŠ 
Benešovy se na doučování sešlo hned několik dětí s odlišným mateřským jazykem, 
pro které aktivita přinesla především zintenzivnění tolik potřebného kontaktu  
s českým jazykem.
V roce 2018 probíhalo dvakrát týdně prázdninové skupinové doučování v našich 

prostorách v ulici Koperníkova – a to již osmým rokem po sobě. Pro velký zájem 
jsme navýšili frekvenci konání na dvě doučování týdně a každé doučování zajiš-
ťovalo hned několik pracovníků, případně dobrovolníků. Individuálně jsme se ve 
spolupráci s několika dobrovolníky věnovali rovněž dětem, které se během letních 
měsíců připravovaly na opravné zkoušky z jednoho či dvou předmětů.
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DÁMSKÉ KLUBY

Dámský klub zaznamenal v roce 2018 velký úspěch – pro velký zájem a poptávku 
ze strany nových klientek byl totiž založen také Dámský klub II. Oba Dámské klu-
by nabízejí smysluplné trávení volného času. Jejich náplní je rozšiřování sociálních 
kompetencí, komunikačních dovedností, podpora a motivace k vlastnímu rozvoji. 
Mezi konkrétní cíle patří prevence rizikového chování a těžkých životních situací, 
do kterých se mohou již takto mladé dívky dostat (předčasné ukončení vzdělanost-
ní kariéry, riziko předčasného otěhotnění, zadlužení, či komplikovaný partnerský 
vztah). Aktivity jsou založené na neformálním vzdělávání, ať již prostřednictvím 
tematických sezení s vedoucími klubu, či prostřednictvím realizací seminářů  
s odbornými lektory nebo navštěvováním vybraných institucí. Konkrétně se kluby  
a jejich klientky v roce 2018 věnovaly aktivitám uvedeným níže:

DÁMSKÝ KLUB

Svépomocná skupina Dámský klub se zúčastnila v zimním období motivačního 
pobytu v Krušných horách, kde se dívky seznámily s kulturou pobytu na horách, 
včetně sportovních aktivit, jako je lyžování a snowboarding. Sportovní motivač-
ní výlet proběhl i během letních prázdnin. Klub absolvoval cyklovýlet do kempu  
s následným raftingem po řece Berounce. Ze vzdělávacích akcí proběhl seminář  
s Mgr. Ninou Fárovou na téma Gender, role, maskulinita a díky Amnesty Internati-
onal se dívky seznámily s „živou knížkou“ Gilbertem, který vyprávěl o své přeměně  
z dívky na muže. Dívky dále navštívily Neviditelnou výstavu, kde dívky zakoušely 
stav slepoty, setkaly se slavným romským pianistou Tomášem Kačem, navštívily 
památník v Letech a povídaly si o romském holokaustu, absolvovaly dva seminá-
ře na téma intimní hygieny a zdraví, antikoncepce a intimního života. V průběhu 
roku 2018 proběhl klub celkem 40 x a počet podpořených dívek byl 9.

DÁMSKÝ KLUB II

V roce 2018 vznikla Svépomocná skupina Dámský klub II pro mladší generaci 
dívek. Chod nového klubu byl zaměřen na vytvoření pevných vazeb mezi dívka-
mi, respektive dívkami a vedoucími klubu. To, kromě technik práce se skupinou, 
probíhalo různými společnými sportovními, kulturními a zábavnými aktivitami 
také mimo prostory klubu. Mezi stěžejní aktivity, které proběhly, bylo setkání  
s „živou knížkou“ od projektu Amnesty International na téma transgender, setkání 
sdětskou psycholožkou, která vedla workshop na téma Zhodnocení mé dosavadní 
situace a uvědomění svých cílů a sportovní aktivita Motivační cyklovýlet. Mezi 
dalšími aktivitami byla např. návštěva edukační výstavy Jak se točí peníze, která 
dívky učila finanční gramotnosti, návštěva divadelního představení, jednodenní 
výlet do Prahy, setkání nad tématem globalizace nebo promítání dokumentárních 
filmů na toto téma. V rámci společného setkávání a realizovaného programu klu-
bu se dívky vzájemně sbližovaly a utvořily fungující svépomocnou skupinu, což 
vnímáme jako zásadní dosažení cíle. Dámský klub II proběhl v průběhu roku 2018 
celkem 34 x a počet podpořených dívek byl 15.
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PÁNSKÝ KLUB

Na rozdíl od „rozkvětu“ Dámských klubů, provázely Pánský klub větší obtíže. 
Klub určený pro mladistvé chlapce musel být již během roku 2017 pro postupný 
úpadek zájmu nahrazen chlapci z nižší věkové kategorie. V úvodu roku 2018 se 
vedoucí klubu potýkali pro změnu s nepravidelnou a nízkou účastí chlapců. Po 
potížích s pravidelnou účastí chlapců se nakonec spolupráce a jejich účast ustáli-
la a klubu se podařilo realizovat několik akcí. Hned v úvodu roku vedoucí klubu  
s klienty navštívili divadelní hru Howie and Rookie Lee, která popisuje jeden den 
v životě dvou mladých mužů na okraji společnosti. Dále byl podniknut turistic-
ký jednodenní výlet do Klatov s návštěvou Lékárny u Bílého jednorožce, prohlíd-
kou náměstí a komentovanou prohlídkou klatovských katakomb. Klub dále vydal 
vlakem na výlet na Vodní hrad Švihov i s interaktivní prohlídkou hradu spjatou  
s vyplňováním pracovních listů na základě poslechu výkladu o hradu a jeho his-
torii. Další akcí na základě pozitivního ohlasu na předešlé výlety byl výlet v rámci 
podzimních prázdnin do klášterního komplexu a parku v Plasích, jenž byl spojen 
s návštěvou místní malé ZOO a minigolfového parku. Za zmínku také stojí Den 
otevřených dveří na místním gymnáziu, kde klienti byli nabádáni k tomu, aby si 
informace ohledně přijímacího řízení i učebních plánů pro studenty v 7. a 8. tř. 
ZŠ sami aktivně zjišťovali a zaznamenali. Velmi pozitivně hodnocenou akcí byla 
návštěva plzeňského Techmania Science Center, kde si klienti vyzkoušeli spoustu 
různých aktivit a úkolů a formou dílen a experimentů se hravou formou seznámi-
li s velkým množstvím přírodovědných oborů a zároveň poznali (často neoblíbe-
né) školní předměty jako matematika, fyzika a chemie z jiného úhlu. Pánský klub  
v průběhu roku 2018 proběhl s aktivní účastí chlapců 10 x a zúčastnilo se jej celkem 
11 klientů.

VOLNOČASOVÝ KLUB PLACKA

Volnočasový klub Placka byl v prostorách v Korandově ulici realizován již pátým 
rokem, a to pravidelně jednou týdně. V roce 2018 mělo pravidelné navštěvování 
klubu za cíl pomoci dětem hlouběji si uvědomit, jakou roli hraje „město“ v jejich 
životech. Seznamovaly se tak s pravidly, která se ve městě dodržují a společně 
si utvořily pravidla vlastní, platící v ideálním městě. Dále měly děti rozvíjet své 
schopnosti v práci s mapou a rozvíjet své kreativní schopnosti v rámci výtvarných 
aktivit včetně street-artového workshopu.
Pohybové aktivity realizované ve spolupráci se Žongléros o.s. měly za cíl rozvíjet 

pohybové schopnosti dětí. V květnu byl uskutečněn plánovaný „orientační výlet“ 
po Plzni, připravený stážistou působícím v daném období v organizaci. Zde děti 
zužitkovaly znalosti, které nabyly při běžném provozu volnočasového klubu – prá-
ce s mapou, orientace v prostředí města, systém zanášení urbanistických prvků do 
mapy. Dále byla zrealizována aktivita zaměřená na práci s papírem „Postav měs-
to“ (zahájeno v jarních měsících), kde děti ze starých kartonů svépomocí postavily 
městské budovy, stanovily jejich funkci a vytvořily ve volnočasovém klubu malé 
město s ulicemi, místy pro volnočasové vyžití atp. V rámci několika volnočaso-
vých klubů proběhly také virtuální prohlídky měst, které si děti vybraly prostřed-
nictvím aplikace Google Earth. Děti si samy vyzkoušely, jakým způsobem mohou 
aplikaci využívat i ke vzdělávacím účelům. Na konci července proběhl workshop 
street artu v prostorách Fresh Air Gallery, děti si vyslechly, co to znamená, street 
art, jaká má pravidla, co to znamená „legál“ a kde je můžeme v Plzni najít.  
Následně pod vedením lektora zpracovaly vymezenou část podchodu.
V průběhu září se spolu s dětmi povedlo zúčastnit akce v rámci Dne architektury, 

děti měly možnost strávit celé odpoledne spolu se dvěma pracovnicemi na komen-
tované procházce městem, dozvěděly se informace o tom, co to je „vizuální smog“ 
a co je jeho zdrojem, následně na workshopu Město letí aktivně participovaly na 
přípravě materiálů reflektujících působení reklamy ve veřejném prostoru města. 
Na začátku podzimu děti navštívily za odměnu film dle vlastního výběru, v listo-
padu pak měly možnost prohlédnout si komentovanou výstavu 100py v DEPO2015. 
V listopadu také proběhl kurz muzikoterapie pod odborným vedením dvou lekto-
rů a kurz Žongléros. Klub Placka proběhl v roce 2018 celkem 51 x a počet podpo-
řených dětí byl 13.
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LETNÍ MOTIVAČNÍ POBYT 2018

V roce 2017 jsme do poslední chvíle nevěděli, zda se letní pobyt uskuteční.  
Až po naší první regulérní online kampani a příspěvkům od několika desítek dár-
ců jsme rozpočet pobytu poskládali a mohli tak vzít dvacítku dětí do Mukařova  
v okrese Mladá Boleslav. Tyto finanční „starosti“ se nám v souvislosti s pobytem 
na stejném místě v roce 2018 podařilo elegantně překonat a díky příspěvkům do-
norů i několika desítek soukromých dárců jsme měli letní pobyt potvrzený s ně-
kolikaměsíčním předstihem a dvacet dětí si mohlo užít pobyt v přírodě Českého 
ráje, tentokrát stylizovaný do „Cesty kolem světa“. Součástí pobytu byl zároveň  
(a již tradičně) nácvik „světa dospělých“ ve formě tréninkových zaměstnání, je-
jichž plněním si děti mohly vydělávat „táborové peníze“ a za ně poslední večer  
a aukci pořídit sportovní potřeby či oblečení. Tréninková zaměstnání (pomocník  
v kuchyni, údržbářka, novináři atd.) a jejich výkon pomáhají zajišťovat každoden-
ní chod tábořiště a děti se skrze tyto role učí, co to znamená a jaké to vlastně je mít 
za něco odpovědnost, učí se dodržovat pravidla.

PORADNA V KORANDOVĚ ULICI

Ambulantní forma poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
v podobě Poradny v našich prostorách v Korandově ulici pokračovala i v roce 2018. 
Oproti předchozímu roku se týmu terénních pracovníků dařilo klienty do porad-
ny směřovat častěji a navýšit tím částečně kapacitu celé služby. Poradna i nadále 
funguje jedenkrát týdně vodpoledních hodinách po dobu dvou hodin. Pracovník  
v případě potřeby klientům zprostředkoval adekvátní službu jiné neziskové orga-
nizace, která byla schopna zajistit navazující podporu v konkrétním řešení situace 
v rámci odborného poradenství.

TERÉNNÍ PROGRAMY

Terénní programy jsou druhou registrovanou sociální službou organizace. V je-
jím rámci poskytujeme poradenství nejen rodinám s dětmi, ale i jednotlivcům  
v celé Plzni. Platí přitom, že klient služby je motivován, aby sám určil cíl spolu-
práce. Lidé, kteří se na nás obracejí, mají nejčastěji zájem o pomoc při hledání 
vhodnějšího a stabilnějšího bydlení, dalšími častými tématy spolupráce jsou na-
příklad hledání práce, doprovod a pomoc při jednání na úřadech nebo asisten-
ce při písemné komunikaci, zprostředkování dluhového či právního poradenství,  
v případech cizinců pomoc při vyřízení pobytového statusu apod. Během spo-
lupráce se snažíme klienta v co největší možné míře osamostatnit, předat mu  
potřebné dovednosti, které dosud postrádá, aby uměl podobnou situaci v budouc-
nu řešit sám a nemusel již vyhledávat pomoc podobného charakteru.

BENEFIČNÍ TÝDEN NA PODPORU ORGANIZACE PODRUHÉ

Podobně jako v případě letního pobytu, také v souvislosti s benefičním týdnem 
se přímo nabízí srovnání s rokem 2017. Zkušenost s prvním benefičním týdnem  
v historii organizace byla v kostce taková, že většina pracovníků se nějakým způ-
sobem zapojila (v roli produkčních) do příprav několika rozličných akcí, které  
hostily Papírna Plzeň či kavárny Inkognito a Družba. Z akcí jsme na bázi dob-
rovolného vstupného a dražby obrazů získali téměř 25 tisíc korun. V roce 2018 
jsme však museli na benefiční týden vynaložit o poznání méně energie. Díky ně-
kolika podnětným a zajímavým schůzkám se nám podařilo najít partnera v panu  
Jaromíru Novákovi a jeho firmě ESC Room, která v Plzni baví únikovými hrami. 
Slovo dalo slovo a pan Novák pro nás přichystal na celý jeden listopadový týden 
speciální benefiční hru s názvem Útěk z ghetta. Hra byla zaměřena na temati-
ku finanční gramotnosti a exekucí. Hru si zahrály desítky návštěvníků, kteří se  
dozvěděli něco o naší činnosti. Celý týden pak znamenal zisk ve výši 14 tisíc korun –  
a především cenné partnerství s ESC Room.
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PERSONÁLIE
Miroslav Gažák, ředitel 

Jakub Sachr, vedoucí služeb, fundraising (od dubna 2018)
Hana de La Mure, vedoucí služeb (do dubna 2018)

Taťána Vacovská, administrátorka projektů, pracovnice Předškolního klubu 
Jitka Šeflová, ekonomka

Tereza Dvořáková, terénní aktivizační pracovnice, vedoucí Dámského klubu
Jakub Chabr, terénní aktivizační pracovník, PR

Alena Hajšmanová, terénní aktivizační pracovnice (od července 2018)
Klára Jedličková, terénní aktivizační pracovnice, pracovnice Předškolního klubu, klub Placka (do října 2019)

Kateřina Benýrová, pracovnice Předškolního klubu, klub Placka (od listopadu 2019) 
Bára Mendlová, terénní aktivizační pracovnice, vedoucí Dámského klubu II

Tereza Buchtová, terénní aktivizační pracovnice 
Michaela Vondřichová, vedoucí Předškolního klubu, terénní aktivizační pracovnice (do září 2018)

Kateřina Václavů, vedoucí Předškolního klubu (od října 2018)
Eva Pištová, pracovnice Předškolního klubu

Karolína Žitková, terénní aktivizační pracovnice, vedoucí Dámského klubu II
Iveta Pešlová, terénní aktivizační pracovnice (od března do května 2018)

Bronislav Podlaha – expert pro oblast strategického plánování v projektu TaT Tuning
Petra Štefflová – expertka pro oblast evaluace v projektu TaT Tuning

Dalibor Hapl – expert pro oblast PR a marketingu v projektu TaT Tuning
Tereza Dvořáková – expertka pro oblast fundraisingu v projektu TaT Tuning

SPRÁVNÍ RADA
David Šanc, předseda správní rady

Tomáš Hirt
Jan Stehlík

DOZORČÍ RADA
Kristýna Dolejšová Kabelová

Aleš Kavalír
Magdaléna Baštář Leichtová

Ľubomír Lupták

DOBROVOLNÍCI A PRAKTIKANTI
Kateřina Benešová Jiří Buják, Petr Boháč, Kateřina Cízlová, Milan Čečil, Adéla Čechová ,Viktor Davídek,  

Lucie Dudíková, Tereza Fišerová, Nikol Havelková, Markéta Huspeková, Dagmar Jarkovská, Petra Jenikovská, 
Valentýna Klouboučníková Matěj Kocour, Václav Kraft, David Pergl, Kristina Rumpíková, Jana Pleyerová,  

Petr Kment, Petra Kolbová, Jiří Kostrba, Andrea Luková, Radek Matonoha, Tereza Paidarová,  
Žofie Peroutková, Karolína Pozníčková, Lucie Nováková, Martin Slepička, Julie Straková,  

Michal Svačina-Dobrý, Tereza Suková, Lenka Šimicová, Eva Šejnová, Eliška Škoulová, Kristýna Šteiglová,  
Martin Vachovec, Šárka Vamberová, Pavla Tuháčková, Patricie Veselá, Yvette Zigmundová

SEZNAM PARTNERŮ

Člověk v tísni, o.p.s.
META, o. s.
Naděje, o. s.

Spolek Ulice Plzeň
Galerie Vestředu

Benešova základní a mateřská škola Plzeň 
12. Masarykova základní škola Plzeň 

Družstvo Hlas
ESC Room

Platforma pro sociální bydlení, z. s.

SEZNAM DONORŮ
Plzeňský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Úřad vlády ČR

Magistrát města Plzně
Městský obvod Plzeň 3

Ministerstvo vnitra
Nadace Albatros

Nadace ČEZ
Nadační fond Tesco

Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program PMP Potravinová pomoc

ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL TADY A TEĎ  
A DALŠÍ INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Kristýna Bardová, Patricie Benešová, Anton Edel, Družstvo Hlas, Dalibor Hapl, Matěj Hyťha, Tomas 
Jacko, Jiří Kabele, Medea Kiknavelidze, Petr Kostohryz, Love Trouble, s.r.o., Alexandra Moravcová,  

Ľubomír Lupták, Jaromír Novák – ESC room, Janko Ostrolucký, Naděžda Pipreková, Jan Pišl,  
Peter Šinal, Irena Václavíčková, Jakub Václavů, Michal Vozobule, Michaela Vondřichová

PODĚKOVÁNÍ
Rok 2018 byl pro TADY A TEĎ rokem přelomovým a my bychom rádi poděkovali všem,  

kteří nás v naší činnosti různými způsoby podporovali a motivovali. Vážíme si toho.








































