
SPOLEČNOST TADY A TEĎ hledá hrdého firemního partnera 

Kterému záleží na smyslu naší sociální práce, chce sledovat její dopady  
a zapojovat se do systémových řešení sociálního vyloučení.



Od roku 2004

Pomáháme hájit zájmy chudých jednotlivců a rodin s dětmi. Kvalitní  
sociální práce znamená v důsledku úspory pro stát. Ví to i naše sociální  
pracovnice Tereza.



Každoročně

Pomůžeme více než 300 klientům. 

V roce 2020 jsme zapůjčili vybavení pro distanční výuku do 30 rodin s dětmi. 

Téměř 50 rodin jsme podpořili potravinovou pomocí. Vedoucí svépomoc-
né skupiny Dámský klub Karolína pracuje s dospívajícími klientkami.



V roce 2020

Nám naši vizi a cíle pomáhalo naplňovat 20 skvělých dobrovolnic a dobrovolníků.  

Dohromady zasvětili desítkám znevýhodněných dětí 533 hodin. 

Jedna z našich dlouholetých dobrovolnic Tereza jde dětem vzorem.



Nejvíce si vážíme

Průlomu v problematice dětských dluhů. Na tématu pracujeme od roku 2010. 

Díky projektu Za děti bez dluhů jsme v roce 2020 oslovili přes 200 klientů,  
jednali s více než stovkou institucí v Plzeňském kraji a v médiích a na sociálních  
sítích jsme tématem oslovili přes 100 000 lidí.



5. 3. 2021

Tohle datum si budeme pamatovat. Poslanecká sněmovna řekla „NE“ vzniku  
dalších dětských dluhů. Dluhy stávající budou moci věřitelé plošně odpouštět.  
Zastupování klientů mělo smysl a vedlo k systémové změně. 



V roce 2021

Budeme pokračovat v propojování složitých životních příběhů klientů s řešeními 
sociálního vyloučení na úrovni systému. Buďte u toho s námi. 

Fotka z letního pobytu, kde si děti hrají na dospělé v rámci naší unikátní táborové 
hry Svět dospělých aneb Finanční gramotnost zážitkově.



Děkujeme za pozornost
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