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ÚVODNÍ SLOVO A PODĚKOVÁNÍ

Vážení partneři, spolupracovníci a dárci,

předkládáme Vám výroční zprávu náročného roku 2021. Prosím, věnujte ji krátký čas k
přečtení, rádi Vás seznámíme se službami a programy, které poskytujeme lidem žijící na
okraji společnosti, představíme činnost, která je financovaná i díky Vám nebo Vámi
svěřenými financemi do našich rukou.

Hned v prvních měsících roku jsme museli čelit kulminaci pandemie v Čechách i tuhým
únorovým mrazům. Tyto skutečnosti vedly k rychlé domluvě mezi Magistrátem města
Plzně a nevládním sektorem, respektive k otevření nízkoprahového krizového centra a
noclehárny pro lidi bez přístřeší v prostorách DEPO2015.

Začátkem března nás všechny potěšil obrovský milník v problematice dětských exekucí
v podobě odmítnutí nových dětských dluhů díky novelizaci NOZ a OSŘ. Práce na
dětských exekucích a zastavování těch “starších” ale pokračuje dodnes.

Krizové centrum v DEPU a agendu dětských exekucí nakonec v druhé polovině roku
doplnila ještě další nová zkušenost. Z letité praxe víme, že mezi nejpalčivější problémy
české společnosti patří krize dostupnosti bydlení, ale také exekuce. Využili jsme
příležitosti v podobě tzv. Milostivého léta a od konce října až do konce roku jsme našim
klientům - ale i širší veřejnosti - byli k dispozici každou středu v poradně k Milostivému
létu.

Máme štěstí, že základ naší sociální práce v podobě dvou sociálních služeb, se nám
dařilo udržovat opět i za pomoci výjimečných dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se
pravidelně, on-line a později opět i v terénu, věnovali a věnují podpoře vzdělávání dětí a
mladistvých.

Následující stránky přiblíží konkrétní sociální služby i aktivity nad jejich rámec. Díky patří
všem podporovatelkám a fandům, které a kteří v loňském roce dodávali naší obecně
prospěšné společnosti kuráž. Kromě výše zmíněných milníků to byla i kuráž ke změně
názvu. Zkrácený název TADY A TEĎ se totiž na konci roku stal oficiálním.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru.
Michaela Stehlíková, ředitelka TADY A TEĎ, o. p. s.



POSLÁNÍ TADY A TEĎ

Posláním 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 nezaměstnané 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 vyloučeným rodinám i jednotlivcům by mělo
vést ke společenskému a ekonomickému 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.



ZÁKLADNÍ STATISTIKY PRO ROK 2021

Registrované sociální služby Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Terénní programy

Celkový počet podpořených 88 domácností 61 jednotlivců

Klientů s vlastní zakázkou 149 klientů

Celkem uzavřených zakázek
(z toho úspěšných)

212 uzavřených zakázek (z toho 171 úspěšných)

Potravinová pomoc
počet domácností / celkem
klientů

47 domácností, čítající celkem 182 osob

Počet zapojených dobrovolnic a
dobrovolníků / stážistů

32 dobrovolnic a dobrovolníků a 2 stážisté

Čas odpracovaný dobrovolníky
v hodinách

598 hodin

Počet podpořených klientů se opět pohyboval v řádu stovek. U některých klientů se
jedná o podporu 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 u zakázek, ve kterých asistujeme při hledání standardního bydlení. V
takovém případě je zakázka vedena u dospělého klienta, avšak reálně podpořených lidí
je samozřejmě více. Přesná čísla podpořených klientů tedy není možné z důvodu těchto
překryvů uvést, proto operujeme s počtem podpořených domácností.



REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Také v roce 2021 jsme s klienty a klientkami pracovali v rámci dvou registrovaných
sociálních služeb, tedy v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi (dále SAS), v té
se dlouhodobě i díky zapojení dobrovolníků zaměřujeme především na podporu
vzdělávání. Druhou službou jsou Terénní programy. V této části ještě zmíníme
ambulantní poradnu.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

V rámci SAS zajišťujeme v rodinách především podporu vzdělávání formou
individuálního 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.

MENTORING

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. Při těchto rozhodnutích se může opírat o zkušenosti,
rady a doporučení mentorů a mentorek z řad našich dobrovolníků.

V roce 2021 mentoring využívalo 12 středoškolaček a středoškoláků, z toho 5 nastoupilo
v září do 1. ročníků. Opět jsme je mohli motivovat - kromě jiného - také stipendii, a to
díky spolupráci s Člověkem v tísni a Nadací Albatros, která program Retrostipendia již
několik let zajišťuje.

TERÉNNÍ PROGRAMY (TP)

V roce 2020 jsme zajišťovali chod tzv. Stanového městečka na Folmavské, v roce 2021
již mnohem sofistikovanější prostor krizového centra pro lidi bez přístřeší v prostorách
DEPO2015, a to hned dvakrát. Dočasný azyl pro lidi bez přístřeší byl v březnu a dubnu v
prostorách DEPO2015 v provozu od 24. 3. do 12. 4. Kapacita noclehárny (55 lidí) byla
naplněna již po 3 dnech. Někteří nocležníci a nocležnice prostor opouštěli, přijímáni byli
jiní. Noclehárnu i nízkoprahové denní centrum využilo během 20 dnů 106 klientů.



Naše působení v DEPU se projevilo rovněž na službě TP. Několik klientů s jednotlivými
terénními pracovnicemi a pracovníky navázalo individuální spolupráci, desítky lidí si
navykly využívat středeční ambulantní poradnu.

AMBULANTNÍ PORADNA

Zatímco v roce 2019 využilo služeb poradny pouhých 13 různých klientů, v roce 2020
jich bylo 26. V roce 2021 jsme v poradně - probíhala každou středu od 13:00 do 15:00 -
pomohli celkem 25 klientům, kteří ve většině případů navštěvovali poradnu opakovaně a
průběžně po celý kalendářní rok.

PORADNA K MILOSTIVÉMU LÉTU

Již měsíce před spuštěním Milostivého léta, dosud největší oddlužovací akce v historii
Česka, jsme informovali stávající i bývalé klienty, snažili se je připravit na tuto příležitost.
Na podzim jsme se pak velmi rychle shodli na potřebě vymezit na ML patřičný čas –
každou středu od 9 do 11 hodin tak fungovala speciální poradna k ML. Stovky lidí jsme
instruovali telefonicky. Mnozí nám volali i z jiných regionů, nejčastěji jsme je odkazovali
na helplinku Člověka v tísni, případně vysvětlovali podstatu ML – na jaké exekuce se
vlastně vztahuje, na jaké ne, jaké jsou podmínky. Zásadní je, že poradnu využívali i lidé,
kteří nepatří mezi „běžné“ uživatele sociálních služeb. Cílová skupina poradny se
významně rozšířila. Desítky lidí se v poradně rozhodly pro další postup a je
pravděpodobné, že další lidé si pomohli sami. Deseti lidem včetně několika stávajících
klientů se podařilo smazat všechny jejich exekuce, na které se ML vztahovalo.

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví je nedílnou součástí naší historie. Zapojení dobrovolnic a dobrovolníků
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 důstojných
podmínkách. V loňském roce se do této “mise” zapojilo 32 dobrovolníků a dobrovolnic.

Rok 2021 byl ve znamení pokračující profesionalizace celé agendy dobrovolnictví -
dobrovolnice i dobrovolníci využívaly možnosti pravidelné supervize s externí
supervizorkou. Obrovským přínosem pak bylo prohloubení spolupráce s Dobrovolnickou



Regionální Agenturou DoRA, skrze kterou k nám v loňském roce putovalo nejvíce
nových zájemců a zájemkyň o dobrovolnictví.

Pomyslnou třešničkou na dortu ve vztahu k dobrovolnictví byl XVI. ročník oceňování
dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2021. Porota udělila tři hlavní ceny
Křesadlo, dvě zvláštní ceny poroty a jedno zvláštní poděkování. A právě jedna z našich
dlouholetých dobrovolnic Markéta Huspeková je nositelkou jedné ze 3 hlavních cen.

Markéta u nás působí již téměř 6 let a věnuje se podpoře vzdělávání dvou sester, které
úspěšně provedla několika ročníky školní docházky od základní školy po školu střední. Svou
laskavostí, empatií a soucitem si získala velkou důvěru obou dívek, tráví s nimi celá
odpoledne, věnovala se jim i během nouzového stavu v on-line prostředí.

PROJEKT ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

Datum 5. 3. si budeme dlouho pamatovat a připomínat. Toho dne totiž Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky drtivou shodou rozhodla o tom, že v České
republice již nebudou vznikat další dětské dluhy. Ale rovněž o tom, že dosud vymáhané
dětské dluhy bude možné ze strany věřitelů plošně zastavovat. Rozhodnutí PSPČR
vnímáme jako velký milník a nápravu několik let trvající společenské nespravedlnosti.

Tímto aktem se však kýžené plošné zastavování dětských exekucí automaticky
nespustilo. V rámci projektu Za děti bez dluhů - ten podpořila Nadace OSF v rámci
programu Active Citizens Fund - jsme i nadále pracovali na zastupování klientů v
jednotlivých kauzách, a to i ve spolupráci s advokátkou Kristýnou Dolejšovou
Kabelovou. Vlivem výše popsaných legislativních změn jsme ale postupem času začali
pozornost soustředit více na advokační práci a komunikaci s velkými věřiteli. Pomáhala
nám v tom rovněž data z Rejstříku zahájených exekucí pro Plzeňský kraj, která jsme
zveřejnili již na začátku roku 2021, a která jsme prezentovali (mimo jiné) na Plzeňském
krajském úřadu.

Práce v projektu pokračuje i nadále, chronologicky seřazené milníky je možné sledovat
na webu www.zadetibezdluhu.cz v sekci Blog.

DÁMSKÝ KLUB

Svépomocná skupina Dámský klub (DK), kterou vedou Barbora Mendlová a Alena
Hajšmanová, byla v roce 2021 výrazně zasažena pandemií a souvisejícími opatřeními.
Od ledna do konce dubna klub probíhal v režimu jedno setkání za dva týdny, a to navíc



online. Práce se skupinou v online prostředí nebyla tolik efektivní, děvčata
neparticipovala, nemají totiž v domácnostech potřebné soukromí. V květnu se nakonec s
dívkami konečně podařilo vyrazit ven, dívky navštívily třeba výstavu týkající se zákazu
potratů v Polsku v kulturním centru Moving Station. V dalším průběhu roku DK realizoval
několik lektorovaných setkání na témata moderní sexuální výchova (ve spolupráci s
organizací Konsent), jóga, sdílení zkušeností s absolventkou SŠ, bezpečí na internetu,
drogová prevence, cvičení, nakládání s odpady (hostem byla organizace Trash Hero) a
další. Vedoucí klubu nezapomněly ani na kulturu (divadlo Romeo a Julie, Brouk v Hlavě,
Labutí Jezero). V rámci letních prázdnin pak dívky vyrazily na dva dvoudenní výlety. V
červenci proběhl sebezkušenostní pobyt v přírodě a v srpnu výlet do Prahy. Vícedenní
pobyty jsou pro fungování svépomocné skupiny klíčové, stmelují kolektiv, motivují dívky
k docházce do klubu, dívky získávají zkušenosti mezi vrstevníky běžné, ale v rámci
sociálního vyloučení ne zcela dostupné. Ze známých důvodů bohužel nemohl
proběhnout tradiční (a rovněž stmelovací) lyžařský výjezd o jarních prázdninách. Jako
zásadní prvek loňského programu vnímají vedoucí klubu spolupráci s
modernísebeobrana.cz manželů Houdkových, první setkání proběhlo v červenci v Plzni,
další později v Praze a spolupráce bude pokračovat i v roce následujícím. Klub v
letošním roce více či méně pravidelně navštěvovalo 10 dívek.

VOLNOČASOVÝ KLUB PLACKA

Volnočasový klub Placka probíhal pravidelně jednou týdně pod vedením pracovnic
Taťány Vacovské a Anny Brixiové. Do chodu klubu se zapojili i dva dobrovolníci Dagmar
Hudečková a Georgy Mezhuev. Hlavním tématem celoročního klubu Placka bylo
vytváření pozitivního vztahu dětí k přírodě a životnímu prostředí prostřednictvím
environmentální výchovy. Dále eliminace nežádoucích jevů a dopadů spojených s
dlouhodobou sociální izolací dětí a vysokou mírou stresu v důsledku pandemie a
následných opatření. Program zaměřený na environmentální tématiku navázal na
ekologické aktivity z minulého roku.

Z důvodu pandemie Covid-SARS2 a následných vládních opatření, byly aktivity
volnočasového klubu od ledna do června 2021 přerušeny. V důsledku toho nebylo
možné veškeré naplánované aktivity s dětmi uskutečnit a naplno a do hloubky se
environmentálnímu tématu opět věnovat a naplnit cíle a smysl celoročního projektu. Po
dobu uzavření klubu probíhala komunikace s dětmi, které mají technické zázemí a
internetové připojení, prostřednictvím sociální sítě Facebook na individuální úrovni.

Po obnovení aktivity klubu jsme se zaměřili především na reflexi pocitů dětí a obav
související s pandemií a jejich opětovnou socializaci do skupiny.



Z naplánovaných aktivit proběhly: vzdělávání v oblasti ochrany přírody, aktivity spojené s
upcyclingem, návštěva ZOO-Plzeň, statku Luftnerka, zážitkové farmy Oslí stezka,
přednáška od ekologické nevládní organizace Trash Hero. V létě jsme s dětmi jezdili na
celodenní výlety (zážitková farma Oslí stezka, lanové centrum Sušice – Offpark,
Sigmundova naučná stezka). Dále jsme s dětmi navštívili interaktivní výstavu Blik Blik -
Tajuplný les, Techmania Science Centrum, interiérové hřiště Tyjátr, DinoPark, kino -
Hrdinka pralesa (film s ekologickou tématikou).

V průběhu roku 2021 se do činnosti klubu zapojilo celkem 15 různých dětí.

VČASNÁ PÉČE

I díky příchodu kolegyně Anny Burešové jsme v loňském roce začali obnovovat
soustředěnou práci s dětmi předškolního věku, respektive jejich rodiči. Tomuto balíku
sociální práce se říká včasná péče, kterou v českém nevládním sektoru zastřešuje
příhodně nazvaná Platforma pro včasnou péči, jejíž jsme součástí. Platforma sdružuje
odborníky z celé republiky a spolupracuje také s předními českými sociology. Sociální
práce díky tomu může vyrůstat z ověřených dat, jednoduše z toho, co funguje. Obecně
přitom platí, že dřívější socializace dětí v předškolních klubech a mateřských školách
jednoznačně navyšuje šance na pozdější úšpěsnou vzdělávací kariéru. Spolu s Annou
Burešovou se v práci s předškoláky nejvíce zapojuje Taťána Vacovská a také vedoucí
našich služeb a současně garant Metodické pracovní skupiny zmíněné Platformy pro
včasnou péči, Jakub Sachr.



PR A FUNDRAISING

Public relations TADY A TEĎ v roce 2021 tematicky dominovaly dětské exekuce. Díky
projektu Za děti bez dluhů se nám dařilo téma dostávat pravidelně do lokálních, ale ještě
častěji do mainstreamových celostátních médií. Z pohledu dosahu a sledovanosti byl
vrcholem zřejmě výstup, respektive výstupy, v České televizi. Dne 5. října se nám téma
dětských exekucí a naši práci na něm podařilo dostat do hlavní relace Události, materiál
byl ale využit také v živém dopoledním vysílání, v relaci Události v regionech a v podobě
souhrnného textu na webu ČT. Z dostupných dat o sledovanosti vyplývá, že takový
výstup oslovil vyšší stovky tisíc až milion diváků. Desítky až stovky tisíc
diváků/posluchačů/čtenářů ale oslovilo hned několik dalších výstupů v médiích.

Tematická dominance dětských exekucí zároveň trochu upozadila další důležitá témata,
kterým se v každodenní práci věnujeme. Na druhou stranu se nám podařilo opět vylepšit
proces komunikace s novináři, včetně nastolování témat a podílu na tvorbě finálních
mediálních výstupů. Z toho bychom chtěli v budoucnu čerpat i v dalších tématech a
jejich zviditelňování.

Během celého roku se nám dařilo udržovat frekvenci rozesílání newsletteru E-SOCIÁL,
který má nyní kolem 300 odběratelů a nabízí průřez naší prací, ale i aktuální vývoj
konkrétních sociálních věcí v Plzni i celé republice. Kromě toho jsme pravidelně
využívali sociální sítě a webové stránky.

Přestože znamenal rok 2021 náročný test pro mnoho domácností, TADY A TEĎ se
podařilo udržet a dokonce rozšířit okruh pravidelných dárců (Klub přátel), ale i dalších
podporovatelů a podporovatelek - od lektorky benefiční jógy až po skupinku studentek
gymnázia, která se z vlastní iniciativy zapojila do projektu Výboru dobré vůle - Nadace
Olgy Havlové. I na tomto místě jim chceme poděkovat za svěřenou důvěru v naší práci a
vizi.



DOPADY COVID-19 NA ČINNOST ORGANIZACE

Vedení Společnosti zvážilo potencionální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k
závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti.
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že
Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.



PERSONÁLIE
Michaela Stehlíková, ředitelka

Miroslav Gažák, zástupce ředitelky
Jakub Sachr, vedoucí služeb, fundraising, terénní aktivizační pracovník

Jitka Šeflová, ekonomka
Taťána Vacovská, administrátorka projektů, klub Placka, terénní aktivizační pracovnice

Tereza Dvořáková, terénní aktivizační pracovnice,
koordinátorka projektu Za děti bez dluhů, dluhový poradce

Jakub Chabr, terénní aktivizační pracovník, PR & social media, fundraising, koordinátor
dobrovolnictví (od 23.10.2021)

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

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

Kateřina Trčková, terénní aktivizační pracovnice
Karolína Žitková, terénní aktivizační pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví,

moderátorka svépomocné skupiny Dámský klub (od 23.10.2021 nástup na mateřskou
dovolenou)

Helena Zemanová, terénní aktivizační pracovnice (od 1.3.2021)
Anna Brixiová, terénní aktivizační pracovnice, klub Placka (od 1.3.2021)

Anna Burešová, terénní aktivizační pracovnice (od 1.9.2021)

SPRÁVNÍ RADA
David Šanc, předseda správní rady

Tomáš Hirt
Michaela Vondřichová

DOZORČÍ RADA
Kristýna Dolejšová Kabelová

Aleš Kavalír
Ľubomír Lupták

DOBROVOLNÍCI A DOBROVOLNICE V ROCE 2021
Dagmar Jarkovská, Markéta Huspeková, Kristina Rumpíková, Tereza Fišerová,
Julie Straková, Martin Slepička, Sabina Mochánová, Nikol Žůrková, Petr Kment,

Sabina Reissmannová, Petra Štěpán Černá, Kateřina Benýrová, Tereza Buchtová,
Lenka Byrtusová, Lucie Niklová, Jan Petrásek, Nikola Hájková, Kristýna Pilařová,

Georgy Mezhuev, Iveta Nguyen, Lukáš Mařík, Veronika Onačilová, Libuše Poustková,
Ondřej Vainer, Zuzana Altmanová, Adéla Kotková, Robert Kroupar, Anna Homolová

(stáž ZČU), Tomáš Hejna (stáž ZČU)



ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL a další významní dárci
Člověk v tísni, o.p.s., MONETA Money bank, a.s., GIVT.cz, s.r.o., Peter Šinal, Tomáš

Jacko, Naděžda Pipreková, Anton Edel, Kristýna Bardová, Dalibor Hapl, Martin Košťál,
Bohdan Ganický, Tomáš Žďára, Martin Ouda, Viktor Davídek, Tereza Dvořáková,

Kateřina Hartlová, Petr Kostohryz, Alexandra Moravcová, Jan Pišl, Bronislav Podlaha,
Pavel Dosoudil, Pavla Macháčková, Irena Václavíčková, Michal Vozobule, Lenka

Strnadová, Pavla Plischke

DONOŘI

Dotace
Magistrát města Plzně, Plzeňský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ÚMO 2 Plzeň, ÚMO 3 Plzeň

Nadační příspěvky:

Nadace Albatros, Nadační fond Tesco, Nadační fond Albert, Nadace rozvoje občanské
společnosti NROS, OSF – Platforma včasné péče, Nadace OSF

Projekty z fondů EU
OP PMP Potravinová pomoc

Další
Veřejná sbírka: 666 Kč,

Celková výše přijatých finančních darů v účetním období:  143.297 Kč
Materiální a potravinová pomoc OPPMP ve výši 86.476 Kč

Materiální a potravinová pomoc Potravinová banka ve výši 87.962 Kč

PARTNEŘI
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.,








































