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ÚVODNÍ SLOVO A PODĚKOVÁNÍ
V dubnu roku 2019 jsme řádně oslavili 15 let existence a činnosti. Jaký byl ale rok
2019 samotný? Událostí roku a zároveň velkou změnou pro SPOLEČNOST TADY
A TEĎ bylo stěhování do nových prostor. Po letech, kdy jsme byli nájemníky útulného, leč spíše bytového, prostoru v městské části Slovany, jsme dostali nabídku
od města Plzeň. Spolu se třemi dalšími neziskovými organizacemi – Ponton, Blízký
soused a Sdružení Ty a Já – jsme na nabídku kývli a obsadili nejvyšší patro objektu
s názvem Komenda v samém centru Plzně, na adrese sady Pětatřicátníků 27.
Skončilo tak období, kdy jsme si pronajímali dvě velké kanceláře, neboť jsme se
všichni nevešli do jedné tak, aby měl každý svůj pracovní stůl. Skončilo neustálé
přecházení sem a tam a také omyly plynoucí z podobných názvů ulic, kde se kanceláře nacházely. V Komendě máme navíc k dispozici reprezentativní konferenční
místnost, kde se můžeme setkávat na poradách, s našimi dobrovolníky a dobrovolnicemi a při podobných situacích. A především - v konzultačních místnostech můžeme s klienty v klidu a soukromí řešit mnohdy citlivé situace. Věříme, že stěhování
do prostor v centru města bylo správným rozhodnutím a změnou k lepšímu.
Během celého roku jsme se pokoušeli rozšiřovat sítě spřízněných organizací,
aktivit i jednotlivců. Příklady této dobré praxe jsou spolupráce v projektu Víc než jen
bydlení, první Příměstský “cirkus”. O těchto projektech pojednáváme v textu níže.
Kromě spolupráce s dalšími subjekty se snažíme sledovat a ovlivňovat lokální, případně systémové politiky a legislativu. Takovým případem je fenomén dětských
dlužníků, který nemá v Evropě obdoby. Vývoj této problematiky v loňském roce přibližuje rovněž samostatný text. Zatímco spolupráce na mnoha frontách expandovala, zažili jsme i smutnější chvíle. Tou nejvýraznější byl konec předškolního klubu,
jehož činnost trvala téměř deset let.
Děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, kterým dává naše práce a poslání
smysl, vážíme si všech forem podpory!

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 okraji společnosti a to 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.
Dále prostřednictvím aktivizačních služeb, motivačních programů, asistencí
a poradenství na jedné straně a ovlivňování veřejných (zejména lokálních) politik, 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.
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ZÁKLADNÍ STATISTIKY ZA ROK 2019

Registrované sociální služby

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
– Podpora vzdělávání

Terénní programy

Celkový počet podpořených domácností

57

77

Počet zapojených dobrovolníků

24

Čas odpracovaný dobrovolníky

620 hodin přímé práce s klienty
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PŘEDŠKOLNÍ KLUB
Předškolní klub v Koperníkově ulici navštěvovaly děti ve věku 3 až 5 let, které
z různých důvodů nemohly chodit do běžných mateřských škol. Skupinovou práci
s dětskými klienty doplňoval individuální přístup, který je zaměřen na posilování
dovedností v konkrétních oblastech vývoje dětského klienta. Nedílnou součástí
provozu klubu byla i aktivní spolupráce s rodiči. O aktivitách píšeme v minulém
čase - v srpnu 2019 totiž bohužel provoz klubu skončil. Klub fungoval téměř nepřetržitě od školního roku 2010/2011. Za několika lety fungování předškolního klubu stojí zejména práce naší ex-kolegyně Míši Vondřichové, která se terénní práci
s rodinami s dětmi v předškolním věku věnovala soustavně. Na tomto základě pak
mohl vzniknout klub obohacený o sociální práci se zákonným zástupci. Kromě Míši
se ve školce v posledních letech střídaly a dětem svou péči věnovaly zejména
Klára Jedličková, Kateřina Václavů a Kateřina Benýrová, Tatáňa Vacovská a Eva Pištová.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
(DÁLE JEN “SAS“) - Podpora vzdělávání
Komplexní Podpora vzdělávání je registrovaná sociální služba SAS, jenž podporuje rodiny s nezaopatřenými dětmi se zapojením dalších nástrojů jako individuální
doučování, program 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 základní škole,
a aby po jejím skončení pokračovaly ve studiu na odborném učilišti či střední škole.
Chceme rozšířit možnosti dětí a mladistvých ze sociálně vyloučených rodin, zvýšit
jejich šance pro volbu dalšího vzdělávání a později povolání, aby byli v dospělosti
schopni se plnohodnotně zapojit do společnosti a měli možnost dosáhnout na vyšší kvalitu života než třeba generace jejich rodičů.
V rámci SAS zajišťujeme v rodinách z pohledu oblasti vzdělávání především individuální doučování a mentoring 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. Dalším partnerem ve spolupráci jsou
samotné základní školy a učitelé, jejichž postřehy a nápady k doučování pomáhají
zvýšit efektivitu služby, ale další aktéři – například školská poradenská pracoviště,
úředníci OSPOD nebo úřadu práce.
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DĚTSKÉ DLUHY - VÝVOJ PROBLEMATIKY
Spolu s partnerskou organizací Člověk v tísni jsme sledovali vývoj problematiky
dětských dluhů od jeho počátků. Zaznamenávali jsme dílčí posuny, drobné úspěchy. Až v loňském roce snad ale bylo možné hovořit o posunu systémovém. Na jaře
uvedla Česká televize v publicistickém pořadu 168 hodin tři reportáže, které možná začaly hýbat i politikou. Například v květnu Rada města Plzně schválila výzvu
Plzeňským městským dopravním podnikům (PMDP), aby zahájily kroky vedoucí
k zastavení vymáhání dluhů vůči dětem. Ve srovnání se zbytkem republiky bohatý
okres Plzeň město byl podle dat Exekutorské komory dokonce lídrem smutné statistiky počtu dětských dlužníků - zejména kvůli dřívější praxi PMDP. Dalším průlomem byly nálezy Ústavního soudu. Na základě případů, kde figurovali i naši klienti
zastoupení spolupracující advokátkou Kristýnou Dolejšovou Kabelovou, došlo na
rozhodnutí se zobecňujícím a precedenčním potenciálem. A to například z důvodu
porušení práva na ochranu vlastnictví, na přístup k soudu, či práva být přítomen
projednávání své věci a na zvláštní ochraně dětí. Problematiku budeme sledovat
i nadále - v ideálním případě by mělo docházet k zastavování a odpouštění exekucí,
které vznikly lidem před tím, než dosáhli zletilosti.

PROGRAM MENTORING
Klientem či klientkou 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, informuje jej o klíčových
tématech (vzdělání a vzdělávání především) i rizicích, která souvisí se sociálně patologickými jevy.
Pracovník organizace vedle toho 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
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.
Retrostipendia
Konkrétní formu podpory středoškoláků představují retrostipendia. Jsme jednou
z partnerských organizací, které po celé republice zajišťují program retrostipendií. Program podporuje Nadace Albatros a koordinuje naše partnerská organizace
Člověk v tísni. Retrostipendia jsou jedním z motivačních nástrojů, kterými se
snažíme motivovat dospívající v sekundárním vzdělávání na středních školách
a odborných učilištích, respektive motivovat je k zdárnému dokončení středoškolských studií. Jak již název napovídá, stipendia jsou vyplácena zpětně (retro) na
základě dobrých studijních výsledků podpořených studentů a studentek.
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DÁMSKÉ KLUBY
Od roku 2018 hovoříme o dámském klubu v množném čísle. Na základě velké poptávky na straně dospívajících klientek rozjely kolegyně Bára Mendlová a Karolína
Žitková Dámský klub 2. Později se k zajištění chodu DK2 připojila také kolegyně
Alena Hajšmanová. Největší úspěch tkví ve faktu, že skupina zůstává pohromadě
i nadále a dívky se po vzoru “staršího” Dámského klubu (vedoucí Tereza Dvořáková)
pravidelně scházejí.
Náplní klubů je rozšiřování sociálních kompetencí, komunikačních dovedností,
podpora a motivace k vlastnímu rozvoji. Kluby mají přesah do prevence rizikového chování a těžkých životních situací, do kterých se mohou již takto mladé dívky
dostat (předčasné ukončení vzdělanostní kariéry, riziko předčasného otěhotnění,
zadlužení, či komplikovaný partnerský vztah). Aktivity jsou založené na neformálním vzdělávání - prostřednictvím tematických sezení s vedoucími klubu, prostřednictvím realizací seminářů s odbornými lektory nebo navštěvováním vybraných
institucí. Součástí jsou také sportovně laděné výjezdy. V roce 2019 členky klubů
zažily tříděnní lyžařský-snowboardový výcvik v Krušných horách, realizovaly bazar
dámského oblečení Girls for Girls Bazar, absolvovaly seminář s porodní asistentkou
či cyklovýlet s přespáním v kempu v Nadrybech na řece Berounce. Dámský klub
v roce 2019 proběhl devatenáctkrát za účasti 7 dívek, Dámský klub II se uskutečnil
třiačtyřicetkrát a navštěvovalo jej 10 dívek.
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VOLNOČASOVÝ KLUB PLACKA
Volnočasový klub Placka byl v prostorách v Korandově ulici realizován sedmým
rokem, a to pravidelně jednou týdně. V roce 2019 bylo nosným tématem volnočasového klubu Placka stravování, příprava jídla, stolování, suroviny, jejich původ
a zpracování. Děti za asistence vedoucích klubu Kateřiny Benýrové a Taťány
Vacovské společně nakupovaly suroviny s cílem seznámit se s finanční náročností
přípravy jídla (rozvoj základní finanční gramotnosti) a následně vybrané jednoduché recepty zpracovávaly přímo v prostorách volnočasového klubu. Součástí programu byla návštěva street-food marketu Festivalu arabské kultury, kde se děti
mohly seznámit s tradičními arabskými pokrmy, tradicemi arabských zemí a zapojit
se do připravených workshopů pro děti. Kromě stravování a jídla si děti během
roku zkusily navrhnout scénář krátkého animovaného filmu a za asistence lektorky
z Animánie vytvořit animovaný film. K výrobě prostředí a postaviček děti použily
potravinya modelínu.Adventní období pak bylo zaměřené na pečenívánočního cukroví
a vánoční zvyky a tradice. Placka proběhla v roce 2019 šestatřicetkrát a navštěvovalo ji 10 dětí.
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ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTÍ – PŘÍMĚSTSKÝ CIRKUS
V době, kdy se ze na nás ze všech stran valí všemožná varování o neblahých
účincích chytrých telefonů a katastrofálních důsledcích nedostatku pohybu, se
volnočasovému klubu Placka podařil malý zázrak. Celý jeden srpnový týden totiž
děti z klubu pohybem přímo hýřily - od pondělí do pátku se konal historicky první
příměstský „cirkus“. Díky spolupráci s Žongléros Ansámbl, z. s. během týdne děti
zažily spoustu cvičení, vyrábění v rámci workshopů, ale třeba i přednášek o smyslu
nového cirkusu. Konkrétní disciplíny nového cirkusu, které si děti mohly vyzkoušet
zahrnovaly akrobacii na šálách a kruhu, žonglování, hooping, flower-sticky, diabolo
a mnohé další. Týden pak uzavřelo Cirkusové odpoledne v lokalitě Plac se závěrečným vystoupením malých artistek a artistů a výstavou jejich výtvarných děl.

LETNÍ MOTIVAČNÍ POBYT 2019
Letní pobyt na tradičním místě v Mukařově u Mnichova Hradiště se nesl v duchu
pohádek, které se - jak už je pár let zvykem - střídaly s celotáborovou hrou na svět
dospělých i s jeho povinnostmi (zaměstnání) a radostmi (kino, diskotéka, mzda).
Pobytu se účastnilo celkem 12 kluků a 8 holek ve věku 7 až 13 let z rodin, s nimiž
spolupracujeme v Sociálně aktivizační službě. Velkou výpomocí byla přítomnost
4 dospívajících dívek ze svépomocné skupiny Dámský klub, které se zapojovaly při
zajišťování chodu tábora i při tvorbě a realizaci denních aktivit. Cesta do Mukařova
a celý pobyt by nebyl možný bez soukromých dárců a podporovatelů, kteří zajistili
svými dary doplnění rozpočtu této motivační akce.
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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 2019.
Poradna funguje jednou týdně, od 13:00 do 15:00. Sociální pracovnice poradny
Tereza Buchtová (případně její záskok) v případě potřeby klientům zprostředkovala
adekvátní službu jiné neziskové organizace, která byla schopna zajistit navazující podporu v konkrétním řešení situace v rámci odborného poradenství. Poradnu
v průběhu roku navštívilo většinou opakovaně 13 různých klientů.

TERÉNNÍ PROGRAMY
Terénní programy jsou druhou registrovanou sociální službou organizace. V jejím
rámci poskytujeme poradenství především jednotlivcům v celé Plzni. Platí přitom,
že klient služby je motivován, aby sám určil 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. 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 v ideální
případě nemusel znovu vyhledávat pomoc podobného charakteru.
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ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTÍ - VÍC NEŽ JEN BYDLENÍ
Problematika bydlení je dlouhodobě možná tou vůbec nejvíce palčivou ve vztahu
k cílové skupině lidí, s nimiž pracujeme. Vítáme tak jakékoli snahy bydlení zpřístupňovat. Do jedné takové iniciativy jsme se nakonec mohli i sami - coby partnerská
organizace - zapojit. Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CPKP) totiž od
roku 2019 realizuje projekt Víc než jen bydlení. Ten čerpá mimo jiné i z know-how
pražského projektu Férové bydlení zaštítěného organizací R-Mosty, z. s. Projekt
„sociální realitky“ Víc než jen bydlení se v Plzni snaží vyhledávat majitele nemovitostí, kteří netrpí zbytečnými předsudky a na trhu s bydlením nediskriminují
potenciální nájemníky na základě barvy pleti, stáří, rodinného stavu, ani jinak. Naše
partnerská úloha spočívá v podpoře v podobě sociální práce. Ve spolupráci s námi
tak probíhá i výběr nájemníků. Důraz je kladen na finanční možnosti a potenciál
k úspěchu v bydlení u soukromých vlastníků, protože služba nepožaduje po
spolupracujících majitelích uměle snížené nájemné, naopak respektuje ceny v místě
a čase obvyklé. Jsme rádi, že projekt již zaznamenal první úspěchy a pomáhá
pomalu nabourávat předsudky zatížený trh s realitami.

TŘETÍ BENEFICE – TENTOKRÁT BĚŽECKÁ
Do třetice všeho dobrého. Po týdenním benefičním “maratonu” v roce 2017 a speciální únikové hře ve spolupráci s ESC Room v roce 2018 jsme v sobě v loňském
roce díky benefici objevili běžce a běžkyně. Den “D” jsme si stanovili na 25. října
a v Borském parku poté dle individuálních možností polykali kilometry. Krásné
počasí nás vybičovalo ke slušným výkonům, zapojila se i štafeta kolegyň z Člověka
v tísni a díky paralelní on-line kampani jsme získali téměř 11 tisíc korun na financování volnočasových aktivit a klubů.
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ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTÍ - VÝZNAMNÝ FIREMNÍ DÁRCE
ACTIVA spol s. r. o.
Toaletní papír, propisovací tužky, diáře. Pro někoho možná nudné a všední záležitosti, pro rozpočet neziskovky mnohdy luxusní položky. Provozní materiály totiž
bývají mnohdy v projektových výzvách podhodnocené. O to větší jsme měli radost
z navázání partnerství s úspěšnou firmou ACTIVA spol. s. r. o., která nám během
roku 2019 umožnila na její náklady objednávku kancelářských a provozních potřeb
v hodnotě kolem 12 tisíc korun.

DOPADY COVID–19 NA ČINNOST ORGANIZACE
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se onemocnění
COVID-19. V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil
rozsáhlé ekonomické škody. I když v době zveřejnění této účetní závěrky vedení
organizace nezaznamenalo významný výkyv u poptávky na poskytované služby,
situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady pandemie na
činnost organizace. Vedení bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků
na organizaci a její zaměstnance.
Vedení organizace zvážilo potencionální dopady COVID-19 na své aktivity
a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání
organizace. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována
za předpokladu, že organizace bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
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PERSONÁLIE
Miroslav Gažák, ředitel
Jakub Sachr, vedoucí služeb, fundraising
Jitka Šeflová, ekonomka
Taťána Vacovská, administrátorka projektů, pracovnice Předškolního klubu(do srpna 2019), klub
Placka (od září 2019 ), terénní aktivizační pracovnice (od září 2019)
Tereza Dvořáková, terénní aktivizační pracovnice, vedoucí Dámského klubu
Jakub Chabr, terénní aktivizační pracovník, PR
Alena Hajšmanová, terénní aktivizační pracovnice
Kateřina Benýrová, pracovnice Předškolního klubu(do srpna 2019), klub Placka
Bára Mendlová, terénní aktivizační pracovnice, vedoucí Dámského klubu II
Tereza Buchtová, terénní aktivizační pracovnice
Kateřina Trčková, terénní aktivizační pracovnice
Michaela Vondřichová, Předškolního klub (do srpna 2019)
Kateřina Václavů, vedoucí Předškolního klubu (do srpna 2019)
Eva Pištová – pracovnice Předškolního klubu (do června 2019)
Karolína Žitková, terénní aktivizační pracovnice, vedoucí Dámského klubu II

SPRÁVNÍ RADA
David Šanc, předseda správní rady
Tomáš Hirt
Jan Stehlík

DOZORČÍ RADA
Kristýna Dolejšová Kabelová
Aleš Kavalír
Ľubomír Lupták

DOBROVOLNÍCI A PRAKTIKANTI
Kateřina Benešová, Kateřina Benýrová, Milan Čečil, Lucie Dudíková, Tereza Fišerová,
Dagmar Hudečková, Markéta Huspeková, Dagmar Jarkovská, Petra Jenikovská, Klára Jedličková,
Petr Kment, Petra Kolbová, Václav Kraft, Andrea Luková, Lucie Nováková, Jana Pleyerová,
Tereza Paidarová, Kristina Rumpíková, Martin Slepička, Julie Straková, Tereza Suková,
Martin Sachr, Šárka Vamberová, Helena Zemanová

ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL TADY A TEĎ a další individuální dárci
Activa spol.s r.o., Kristýna Bardová, Kateřina Benýrová, Hana de La Mure,
Martin Davídek, Viktor Davídek, Tereza Dvořáková, ekol p.z. s.r.o., Kateřina Hartlová,
Dalibor Hapl, Hynek Horák, Tereza Horáková, Tomas Jacko, Petr Kostohryz, Ladislav Hobl,
Ivana Málková, Alexandra Moravcová, NEWTECH PRODUCTION, Ľubomír Lupták,
Janko Ostrolucký, Naděžda Pipreková, Jan Pišl, Ivana Sequensová, SIMPLY5 s.r.o., Peter Šinal,
Irena Václavíčková, Jakub Václavů, Michal Vozobule, Michaela Vondřichová

DONOŘI A PARTNEŘI
Centrum pro komunitní práci – Západní Čechy, Člověk v tísni, Evropský sociální fond v ČR,
Evropská unie – Fond evropské pomoci nejchudším osobám, Magistrát města Plzně,
Městský obvod Plzeň 2, Městský obvod Plzeň 3, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Nadace Albatros, Nadace OSF, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond Tesco,
Nadační fond ALBERT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Plzeň, statutární město – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Plzeň, statutární město – Odbor sociálních služeb,
Plzeň, statutární město -, Odbor bezpečnosti a prevence kriminality,
Plzeňský kraj, Potravinová banka

