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Rok 2020 jsme si všichni představovali jinak. Pandemie COVID-19 změnila naše 
plánování i naší každodennost. Mnohým lidem do životů zasáhla krutě, mnoho  
životů zmařila. Ale i v tomto případě snad lze nalézt nějaká pozitiva, vysledo-
vat procesy, které povedou v různých oblastech ke zlepšení současného stavu.  
Jednoduše není možné vyhnout se zmínkám o pandemii a jejím dopadům na práci  
TADY A TEĎ v roce 2020.

Pandemie pro nás znamenala léto bez motivačního pobytu pro děti. Po třech  
letech jsme nemohli dát dohromady ani žádnou benefiční událost. Omezení  
každodenní sociální práce i skupinových volnočasových aktivit s klienty je kapitola 
sama o sobě. 

Ale nezůstalo jen u čar přes rozpočet. Podobně jako spousta dalších organizací 
jsme rozšířili naše komunikační dovednosti. Zpočátku krkolomné porady či interviz-
ní setkání se postupem času podařilo vybrousit a přetavit v efektivní platformy.  
V jarních měsících jsme klientům zhusta poskytovali potřebný informační servis, 
pomáhali jim s orientací ve vládních nařízeních i byrokratických změnách. Rozváželi 
jsme potravinové balíčky, hygienu a ochranné pomůcky. Pružně jsme zareagovali 
na zavření škol a aktivně školám nabídli pomoc s rodinami v terénu, které zůstaly 
bez spojení. Získali jsme a do provozu uvedli několik desítek zařízení (notebook, 
tablety), na kterých se řádově desítky dětí ze spolupracujících rodin po celý rok 
připravovaly do školy, učily se učit online. Tuto nelehkou a zásadní proměnu  
s dětmi absolvovala i celá řada dobrovolnic a dobrovolníků, před kterými smekáme  
klobouky. Mapovali jsme “slepá místa” vzdělávacího systému, a snažili se “offline” 
děti, ale i jejich rodiče, propojovat s pedagogy. Hlavním úkolem naší sociální práce 
bylo zůstat s klienty v kontaktu.  

Jak se nám to dařilo? Více již samostatné texty. Po připomínce našeho poslání  
a základních statistikách se věnujeme registrovaným sociálním službám, ale i men-
toringu a také naší poradně v Korandově ulici. Po přehledu těchto služeb následuje 
text věnovaný dobrovolnictví. Milníkem v historii organizace je jistě projekt Za děti 
bez dluhů. Část věnovanou tomuto projektu následují texty o skupinových aktivi-
tách - svépomocných skupinách Dámský klub I a II a volnočasovém klubu Placka. 
Zprávu uzavírá komentář k našim PR a fundraisingovým snahám v loňském roce. 

ÚVODNÍ SLOVO A PODĚKOVÁNÍ
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Sluší se ještě dodat, že během roku 2020 se rovněž odehrálo několik personál-
ních změn. Na post ředitelky se po rodičovské dovolené vrátila Michaela Stehlíková,  
dosavadní ředitel Miroslav Gažák je od 1. 9. 2020 jejím zástupcem. K 1. 6. se odehrá-
vala obměna naší správní rady - Jana Stehlíka v ní vystřídala naše bývalá kolegyně 
Michaela Vondřichová. K poslednímu lednu se s námi rozloučila sociální pracovni-
ce Tereza Buchtová, v listopadu absolvoval tým terénních pracovnic a pracovníků 
poslední supervizní setkání s dlouholetým supervizorem Petrem Hrouzkem. Tereze  
i Petrovi za všechny ty roky moc děkujeme. 

V době, kdy se píší tyto řádky, vypadá epidemiologická situace v Česku nadějně. 
Její sociální dopady (na vzdělávání, trh práce, zdravotnictví a přístup k nim) budeme 
ale ještě dlouho vypočítávat a mapovat. Děkujeme všem, kteří práci TADY A TEĎ  
i v nelehkém roce 2020 podporovali.

 

POSLÁNÍ TADY A TEĎ

Posláním SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s. je napomáhat sociálně vyloučeným 
jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Naše 
práce se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě neza-
městnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné. Snažíme 
se přispívat ke vzdělání, osobnostnímu růstu a zdravému vývoji dětí z chudých  
rodin na okraji společnosti. A to jak prostřednictvím vzdělávacích a volnočasových 
aktivit s nimi samotnými, tak navyšováním rodičovských kompetencí jejich rodičů. 
Zpřístupnění trhů s bydlením a prací, vzdělání a zdravotní péče sociálně vylou-
čeným rodinám i jednotlivcům by mělo vést ke společenskému a ekonomické-
mu vzestupu těchto lidí. Poslání a vizi férovější společnosti se snažíme naplňovat 
prostřednictvím aktivizačních služeb, asistencí a poradenstvím klientům na jedné 
straně. Na druhé straně stojí ovlivňování veřejných politik, změny předsudečných 
postojů, vymýcení diskriminačních praktik či pouhé liknavosti.



Také v roce 2020 jsme s klienty a klientkami pracovali v rámci dvou registrovaných 
sociálních služeb - 1) v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, neboli SAS, 
v níž se specificky zaměřujeme především na podporu vzdělávání a 2) v Terénních 
programech. Kromě těchto služeb se zmíníme také o našem mentoringu a poradně 
v Korandově ulici. 
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
- Od distanční výuky po stanové městečko 

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Terénní programy
– jednotlivci

Registrované sociální služby

66 53Celkový počet podpořených domácností

176Klientů s vlastní zakázkou

389 (261)

ZÁKLADNÍ STATISTIKY PRO ROK 2020

Celkový počet zakázek   
(z toho úspěšně splněných)

Potravinová pomoc  
(počet domácností / klientů)   

44 (190)

Počet zapojených dobrovolníků 20

Čas odpracovaný dobrovolníky (hod.) 533

Podpoření klienti se pohybují v řádech stovek. U některých klientů se jedná o pod-
poru v rámci registrované služby, ale třeba i v rámci volnočasových aktivit. Například  
v případě výdeje potravinové pomoci je podpořena celá domácnost / rodina. Stejně 
tak je tomu třeba při zakázkách, ve kterých asistujeme při hledání vyhovujícího bydlení.  
V takovém případě je zakázka vedena u dospělého klienta, avšak reálně podpoře-
ných lidí je více. Přesná čísla podpořených klientů tedy není možné uvést a operujeme  
s počtem podpořených domácností.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS) 

V rámci SAS zajišťujeme v rodinách především podporu vzdělávání formou indi- 
viduálního doučování, ale snažíme se též navyšovat rodičovské kompetence,  
pracovat na režimových opatřeních. Nedílnou součástí služby je práce dobrovolnic  
a dobrovolníků s konkrétními dětmi. Typicky probíhá v domácnosti minimálně 
1x týdně. Mezi další aktéry spolupráce v rámci služby patří školy a pedagogové,  
školská poradenská pracoviště, OSPOD či Úřad práce. 

Jak jsme již naznačili v úvodu, naše služby prošly minulý rok několika zkouškami. 
Kvůli vládním opatřením přešla velká část SAS do online podoby. Sociální službu 
doplňující dobrovolnické práce se to týkalo kompletně, k tomu je nutné připočíst 
komunikaci se školami. Zásadním úkolem bylo monitorovat průběžně zapojení dětí 
do nové formy vzdělávacího procesu, která probíhala velkou část roku distančně. 
Za tímto účelem jsme i díky štědrosti podporovatelů a podporovatelek průběžně 
doplňovali naše zásoby notebooků a tabletů, které jsme do nejpotřebnějších rodin 
distribuovali formou zápůjčky. 

I nadále jsme se díky přehledu v terénu mohli zapojovat do koncepční práce na 
vyšších úrovních. Na konci roku 2020 jsme významně přispěli k celorepublikovému 
sběru dat k distanční výuce, který realizovala partnerská organizace Člověk v tísni.
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Klientem či klientkou našeho mentoringového programu je mladý člověk, který 
stojí před rozhodnutím, zda po základní škole začít pracovat, nebo pokračovat ve 
studiu na odborném učilišti či střední škole. A rovněž práce s rodiči zaměřená na 
podobná témata a z pohledu budoucích vyhlídek klíčová rozhodnutí. Co se týče 
studentek a studentů středních škol a učilišť, situace v loňském roce byla velmi 
podobná jako u dětí na ZŠ. 

Každopádně se nám podařilo splnit stěžejní úkol spjatý s přechodem na distanční 
výuku na jaře a později na podzim v novém školním roce - všichni naši středoško-
láci měli zajištěno připojení k distanční výuce. Kromě dárců a podporovatelů, kteří 
nám za tímto účelem poskytli starší notebook či darovali finanční prostředky na 
nákup nových zařízení, je potřeba vyzdvihnout také práci našeho IT kolegy Jakuba 
Filipa, který se staral o to, aby zařízení fungovala. 

Celkově jsme v roce 2020 pracovali s 16 středoškoláky a středoškolačkami. Z nich 
6 nastoupilo do 1. ročníků v září. Během roku 2020 se 2 z těchto 16 mladých lidí 
rozhodli z různých důvodů v sekundárním vzdělávání nepokračovat. Zároveň hned 
polovina, tedy 8 z 16 středoškoláků, splnila podmínky programu Retrostipendia. 
Ten nadále finančně zajišťuje Nadace Albatros ve spolupráci s partnerskou orga- 
nizací Člověk v tísni. Retrostipendia jsou jedním z nástrojů, kterými se snažíme  
motivovat dospívající v sekundárním vzdělávání, respektive motivovat je k zdárnému 
dokončení středních škol. V roce 2020 byla motivační funkce stipendií možná ještě 
důležitější než v letech předchozích.

Jestliže jsme v rámci SAS zažili velmi neobvyklý rok, nemůžeme jinak hovořit ani o 
službě Terénní programy. Naše sociální pracovnice a pracovníci pracují v TP obvy- 
kle, byť nikoli výlučně, s jednotlivci. Často s nimi hledáme vhodnější bydlení,  
zaměstnání, zprostředkováváme dluhové poradenství. Během spolupráce se sna-
žíme klienta v co největší možné míře osamostatnit.

V roce 2020 jsme však sledovali sociální propady velké části české společnosti. 
Mnohé signály však naznačují, že vládní omezení v důsledku nejvíce zasáhly nej-
chudší společenské třídy. V dubnu a květnu jsme stáli v první linii, konkrétně ve 
velmi provizorním a velmi podivném prostoru tzv. stanového městečka pro lidi bez 
přístřeší, které město Plzeň narychlo zřídilo za účelem pomoci (ale i kontroly) lidem 
bez domova. Na místě jsme spolu s dalšími nevládními organizacemi a několika 
dobrovolníky pomáhali zajišťovat provoz městečka - na deklarovanou sociální práci 
bohužel příliš času nezbývalo. Během tří týdnů místo navštívilo více než 100 klientů, 
kteří využili především možnosti spát ve stanu a dostat alespoň nějaké jídlo. Setkali 
jsme se s mnoha pracujícími, vůči nimž byla coronavirová krize nemilosrdná. Mnohdy 
šlo o cizince či lidi se základním vzděláním, kteří v důsledku omezení provozu přišli 
o zaměstnání, a tím mnohdy přímo také o bydlení - doslova ze dne na den. 

Pro celý tým v přímé práci šlo o cennou zkušenost, kterou dosud využíváme.  
S některými klienty stále spolupracujeme. Obecně má náš tým stále více zkušeností 
a řeší s klienty čím dál častěji náročná témata jako jsou závislosti či domácí 
násilí. Tento trend reflektuje změny dějící se v souvislosti s vládními opatře- 
ními a nouzovým stavem. Ruku v ruce s tím jde stále pružnější zapojování klientů do 
dalších specializovaných služeb (adiktologické služby, dluhové poradenství atd.). 

V souvislosti s výše popsaným jsme obecně zaznamenali nárůst poptávky po  
našich sociálních službách - a to jak ze strany dřívějších klientů, tak ze strany klientů 
zcela nových. Dříve jsme mívali čekací listinu sestávající především z dětských  
klientů, adeptů na podporu vzdělávání. V loňském roce převažovali dospělí  
v existenční tísni a interní čekací listinu jsme museli zřídit dokonce i na samotná 
sociální šetření - tedy prvokontakty se zájemci o službu.
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Až do ledna 2020 měla na starosti zajištění ambulantní formy Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi - naší poradnu v Korandově ulici - sociální pracovnice 
Tereza Buchtová. Zajištění této služby, která probíhá každou středu mezi 13. a 15. 
hodinou tak převzala další naše sociální pracovnice Alena Hajšmanová. Rovněž  
provoz poradny byl v roce 2020 omezen opatřeními v souvislosti s pandemií. I přesto 
však odborné sociální poradenství včetně zprostředkování dalších odborných  
služeb poradně využilo 26 klientů. Oproti roku 2019, kdy služeb poradny využilo  
13 různých klientů, šlo tedy o 100% nárůst zájmu o službu. 

Dobrovolnictví je nedílnou součástí naší historie. Zapojení dobrovolnic a dobrovol-
níků do našich služeb a aktivit umožňuje pracovat na snižování rozdílů ve školních 
výsledcích většímu počtu dětí. Statisticky vzato se jim tím mnohonásobně zvyšují 
šance na pokračování na střední škole, slušné zaměstnání, bydlení a život v důstoj-
ných podmínkách. 

Dobrovolnictví se však neudělá samo - a my můžeme konstatovat, že loňský rok 
byl z pohledu této oblasti velmi pokrokový. Sociální pracovnici a nově koordiná-
torce dobrovolníků Karolíně Žitkové se podařilo uvést do chodu spoustu procesů  
i nástrojů, které pomohly k naplňování stanoveného harmonogramu a především  
k efektivnější komunikaci s dobrovolnicemi a dobrovolníky. 

Přelomové bylo zavedení supervizních setkání s externí supervizorkou pro 
dobrovolníky. Setkání se stala bezpečným prostorem sdílení, který zkušenost  
s dobrovolnictvím obohacuje, dodává jí další rozměry, motivuje. Celkem proběhlo 
pět supervizních setkání. K nim měli naši “dobrouši” možnost absolvovat další tři 
vzdělávací semináře na témata: 1) Distanční doučování, 2) Vzdělávání dětí žijících v soc. 
znevýhodněném prostředí a 3) Romský etnolekt češtiny a specifika romské rodiny. 

A jak reflektuje rok 2020 samotná Karolína? 

Rok 2020 byl pro dobrovolnictví velkou výzvou, kterou naši dobrovolníci zvládli  
perfektně. Víc než půl roku doučování přesunuli na obrazovky monitorů a mnozí  
“své” děti osobně dokonce ani nepotkali. Dobrovolníky jsme se během letní pauzy 
snažili lépe připravit na další vlnu pandemie, což se ukázalo na podzim velmi užitečné.

8 9

PORADNA V KORANDOVĚ ULICI DOBROVOLNICTVÍ



Naše dlouholetá práce a pomoc rodinám zasaženým exekucemi dětí byla v roce 
2020 korunována v podobě projektu Za děti bez dluhů. Ten oficiálně začal 1. 4. 2020 
a skončí v březnu 2022. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active  
Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit  
neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska a cílíme 
v něm na celý Plzeňský kraj. Jedním ze záměrů projektu je prostřednictvím kampa-
ně informovat o problematice dětských dlužníků, resp. o  tom, že existuje možnost 
se této nespravedlnosti aktivně bránit. Hlavním cílem projektu je pak zastavení 
exekučních titulů, které byly vydány na děti z Plzeňského kraje. Postup zastavo-
vání dětských exekucí bude dostupný v elektronické podobě pro další subjekty.  
V rámci projektu tedy vzniknou konkrétní mechanismy a nástroje, nejčastěji v podo-
bě písemných dokumentů, které mohou sloužit jako vzory pro další kauzy v jiných 
krajích. Již během prvních 6 měsíců projektu se podařilo oslovit více než 100 rele- 
vantních institucí v Plzeňském kraji, se žádostí o přehledná data jsme oslovili 
všechny okresní soudy. Probíhají konzultace a lustrace klientských rodin i dalších 
zájemců o tuto službu. Projektovým partnerem je Člověk v tísni, o. p. s. Aktuality lze 
sledovat na webu www.zadetibezdluhu.cz, kde je ke zhlédnutí také tematický spot.

Do léta 2020 fungovaly v naší organizace dva Dámské kluby. Po 6 letech, v srpnu 
2020, vedoucí “staršího” klubu Tereza Dvořáková po dohodě se všemi jeho členkami 
DK oficiálně ukončila. Všechny členky této svépomocné skupiny dosáhly plnoletosti. 

Oproti tomu svépomocná skupina Dámský klub II. se scházela v roce 2020 pra-
videlně každý týden, vyjma období, kdy bylo setkávání zakázané mimořádnými 
opatřeními vlády v rámci pandemie. Setkávání se přesunulo do online prostoru, 
četnost se snížila. Vedoucí klubu Karolína Žitková a Bára Mendlová vnímaly, že na 
online schůzkách se tolik nedaří udržet pozornost dívek, komunikace byla výrazně 
náročnější. Online formát byl z hlediska efektivity svépomocné skupiny výzvou. 

Na DKII pravidelně docházelo devět dívek. Většina z nich navštěvuje poslední roč-
níky ZŠ, některé již nastoupily k sekundárnímu vzdělávání. Program klubu se držel 
předem připraveného tematického rámce. Hlavními tématy byla tato: vzdělávání, 
práce a brigády, sexuální prevence, zdraví a sport. V rámci jednotlivých témat  
vedoucí klubu pořádaly vzdělávací semináře, praktické nácviky, promítání tematic-
kých filmů, lektorované aktivity, tvořivé aktivity, návštěvy kulturních a volnočasových 
zařízení atd. Velký úspěch měl např. “měsíc práce”, v rámci něhož si dívky sepsaly 
životopisy, našly inzeráty, nacvičily e-mailovou komunikaci a nakonec prošly pra- 
covním pohovorem vedeným našimi dobrovolníky. V únoru došlo na již tradiční  
třídenní motivační výjezd na hory společně se “starší” svépomocnou skupinou, 
Dámským klubem. V létě proběhl třídenním motivační pobyt na Berounce.
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PROJEKT ZA DĚTI BEZ DLUHŮ DÁMSKÉ KLUBY



Volnočasový klub Placka byl v prostorách v Korandově ulici realizován osmým 
rokem, a to pravidelně jednou týdně pod vedením Taťány Vacovské a dobrovol-
nice Kateřiny Benýrové. Hlavní téma celoročního projektu volnočasového klubu 
„Placka“ pro rok 2020 byla environmentální výchova a rozvíjení pozitivního vztahu 
k přírodě. Děti se seznamovaly s pojmy a koncepty jako je ochrana přírody a zvířat, 
třídění odpadu, zero–waste, udržitelný rozvoj, změny klimatu, znečištění životního 
prostředí, upcycling či odpovědné spotřebitelství. V rámci programu děti vyráběly 
mimo jiné vermikompostér, krmítka pro ptáky a zkusily si upcycling skleněných 
nádob a plechovek. Kromě environmentálních aktivit se děti zúčastnily workshopů  
nového cirkusu organizace Žongléros, navštívily plzeňskou ZOO, výstavu BLIK BLIK, 
Techmánii a interiérové hřiště Tyjátr. Z důvodu pandemie a následných vládních 
opatření byly aktivity volnočasového klubu od března do června 2020 přerušeny, 
k dalšímu pozastavení klubu jsme pak museli přistoupit od října 2020. V důsledku 
toho nebylo možné veškeré naplánované aktivity s dětmi uskutečnit. V roce 2021 
bychom chtěli navázat a pokračovat v tématu environmentální výchovy a zaměřit 
se na aktivity, které v tomto roce z důvodu pandemie a omezení proběhnout ne-
mohly. Chceme děti rozvíjet a vzdělávat v tomto důležitém a aktuálním tématu  
i nadále. Placku v průběhu roku 2020 navštěvovalo 18 dětí.

Přímou terénní sociální práci v posledních letech čím dál tím více doplňujeme 
advokační činností a zapojením do systémových řešení sociálních problémů. Jsme 
tak třeba součástí Platformy pro sociální bydlení či nové Platformy pro včasnou 
péči. Zejména v otázce dětských dluhů a díky již zmíněnému projektu Za děti bez 
dluhů se v roce 2020 naše práce objevovala také ve velkých médiích. Naši roli při 
řešení dětských dluhů komentovaly hned dvakrát Seznam zprávy, ale i Mladá fronta 
Dnes, Právo a Plzeňský deník. 

Stejně jako bylo prioritou zůstat ve spojení s klienty, zůstali jsme i těmito medi-
álními výstupy ve spojení s širší veřejností. Rostl také počet našich podporovatelů 
a podporovatelek na sociálních sítích (facebook z 1 277 na 1 350, k 31. 5. 2021 již  
1 509 “fanoušků”), zvýšil se také průměrný dosah příspěvků na facebooku (244 
oproti 209). 

V posledních letech se nám rovněž dařilo vymýšlet všemožné benefiční události 
a formáty. K 16. narozeninám bylo v plánu velké venkovní cvičení jógy s piknikem -  
i tuto akci ovšem bylo nutné přesunout na epidemiologicky příhodnější časy. 

Přesto jsme zaznamenali fundraisingové úspěchy - V únoru proběhla kampaň  
s názvem Indie duo teepee spojuje síly s TADY A TEĎ…, která díky spojení s populární 
kapelou teepee přinesla finanční prostředky využité na několikadenní výjezd 
Dámských klubů na lyžařsko-snowboardový výcvik. Kampaň probíhala online  
i offline - na křtech nového alba kapely v Plzni a v Praze. Čistě online formu kampaně 
jsme si vyzkoušeli v říjnu. Po opětovném uzavření škol jsme velmi rychle zmapo-
vali potřeby v klientských rodinách ve vztahu k distanční výuce, respektive jejímu 
technickému zajištění. Díky výzvě jsme darem získali více než 40 tisíc korun na  
nákup nových zařízení, dalších několik desítek starších notebooků jsme získali od 
našich podporovatelů. Díky akceschopnosti a štědrosti našich dárců a podporo-
vatelů jsme byli schopni úspěšně saturovat potřeby rodin, jejichž dětem hrozila 
další podoba sociálního vyloučení a stigmatizace - neúčast na distanční výuce.  

Od listopadu 2020 jsme v rámci PR a fundraisingu začali s rozesíláním nového 
newsletteru, který dostal poetický název E-sociál. Jeho rozesílání je v plánu každé 
dva měsíce. Velkou radost nám v celém roce 2020 dělali všichni pravidelní dárci 
a dárkyně z Klubu přátel, ale i množství dalších dárců. Za tuto přízeň a důvěru jim 
děkujeme.
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Vedení Společnosti zvážilo potencionální dopady COVID-19 na své aktivity a dospě- 
lo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti. 
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že 
Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

DOPADY COVID-19 NA ČINNOST ORGANIZACE
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PERSONÁLIE
Michaela Stehlíková, ředitelka (od 1. 9. 2020) 

Miroslav Gažák, zástupce ředitelky (od 1. 9. 2020)
Jakub Sachr, vedoucí služeb, fundraising

Jitka Šeflová, ekonomka
Taťána Vacovská, administrátorka projektů, klub Placka, terénní aktivizační pracovnice
Tereza Dvořáková, terénní aktivizační pracovnice, moderátorka svépomocné skupiny  

Dámský klub, koordinátorka projektu Za děti bez dluhů
Jakub Chabr, terénní aktivizační pracovník, PR & social media, fundraising

Alena Hajšmanová, terénní aktivizační pracovnice, moderátorka svépomocné skupiny  
Dámský klub, dluhová poradkyně  

Bára Mendlová, terénní aktivizační pracovnice, moderátorka svépomocné skupiny  
Dámský klub, dluhová poradkyně

Tereza Buchtová, terénní aktivizační pracovnice (do 31. 1. 2020)
Kateřina Trčková, terénní aktivizační pracovnice 

Karolína Žitková, terénní aktivizační pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví,  
moderátorka svépomocné skupiny Dámský klub 

SPRÁVNÍ RADA
David Šanc, předseda správní rady

Tomáš Hirt
Jan Stehlík (do 31. 5. 2021)

Michaela Vondřichová (od 1. 6. 2020)

DOZORČÍ RADA

Kristýna Dolejšová Kabelová
Aleš Kavalír

Ľubomír Lupták

DOBROVOLNÍCI A DOBROVOLNICE

Dagmar Jarkovská, Markéta Huspeková, Kristina Rumpíková, Tereza Fišerová,  
Julie Straková, Martin Slepička, Sabina Mochanová, Nikol Žůrková, Petr Kment,  

Sabina Reissmannová, Petra Štěpán Černá, Kateřina Benýrová, Milan Čečil, 
Helena Hajšmanová, Petra Hefnerová, Petra Jenikovská, Václav Kraft, 

Šárka Vamberová, Martin Sachr, Lucie Nováková

Člověk v tísni, o.p.s., IKEA Česká republika, Ľubomír Lupták, Šinal Peter, Jacko Tomáš, 
Pipreková Naděžda, Anton Edel, Kristýna Bardová, Kabele Jiří, Dalibor Hapl,  

Jakub Václavů, Dagmar Jarkovská, Dagmar Majnušová, Martin Košťál , 
Libuše Stehlíková, Radek Voltr, Viktor Davídek, Tereza Dvořáková, Kateřina Hartlová, 

Ladislav Hobl, Petr Kostohryz, Alexandra Moravcová, Jan Pišl, Bronislav Podlaha, 
Karel Polanský, Jan Stehlík, Irena Václavíčková, Michal Vozobule

ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL a další významní dárci

DONOŘI

Dotace

Magistrát města Plzně, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR, Nadace Albatros, Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS),  

Nadační fond Tesco, Plzeňský kraj, ÚMO 2 Plzeň, ÚMO 3 Plzeň

Projekty z fondů EU, EHP a Norska

OSF – Za děti bez dluhů (v rámci programu Active Citizens Fund), 
OP PMP Potravinová pomoc

Další

Veřejná sbírka: 6414 Kč, 
Celková výše přijatých finančních darů v účetním období: 291.562 Kč, 

Materiální a potravinová pomoc OPPMP ve výši 53.796 Kč, 
Materiální a potravinová pomoc Potravinová banka ve výši 51.894 Kč

Benešova základní a mateřská škola Plzeň, Centrum pro komunitní práci – projekt  
Víc než jen bydlení, Člověk v tísni, o.p.s., Galerie Vestředu, Masarykova základní škola Plzeň, 

META, o.s., Naděje, o.s., Otevřeno, z. s., Platforma pro sociální bydlení, z. s.,  
Platforma pro včasnou péči, Ponton, z. s., Potravinová banka Plzeň, z. s.,  

Ulice – Agentura sociální práce, o.s., Univerzitní kavárna Družba

PARTNEŘI








































