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O nás 
Občanské sdružení R-Mosty je od roku 1996 pokračovatelem nadace Mosty, která už 
v roce 1992 působila na území Hlavního města Prahy. Od roku 2004 sídlí organizace 
v lokalitě městské části Prahy 3, v srdci čtvrti Žižkov. 
  

Jsme nezisková společnost poskytující registrované sociální služby 

Posláním občanského sdružení R-Mosty je nabídnout smysluplné naplnění  
a využití volného času dětem a mládeži a pomoc osobám ohroženým sociálním 
vyloučením v hlavním městě Praze včetně poskytování konzultačních  
a poradenských služeb. V roce 1992 byla organizace založena jako Nadace Mosty, od 
roku 1996 nese název Občanské sdružení R-Mosty. Činnost vyvíjí od založení v roce 
1992.  

R-Mosty, o.s. se v současnosti věnují zejména práci s vyloučenou romskou komunitou  
v Praze a ve středních Čechách. Etnická příslušnost ale není podmínkou přijetí do služeb, 
v současnosti tvoří neromská klientela až jednu třetinu všech našich uživatelů.  

• Programy sociální prevence pro děti a mládež a podpora jejich vstupu na trh práce 
(Nízkoprahová zařízení)  

• Odborné sociální poradenství včetně právní asistence  
• Azylový dům pro matky s dětmi  

Probíhajícími aktivitami organizace jsou v současnosti:  

• Sociální a právní poradenství včetně terénního sociálního poradenství  
• Azylový dům pro matky s dětmi (v případě podpory ESF včetně aktivizačních a 

vzdělávacích služeb)  
• Poradenské centrum pro Prahu 3 (OPPA)  
• Vzdělávací programy pro učitele a děti základních škol (inkluze romských žáků) 
• Nízkoprahový klub pro děti a mládež (navazuje na Přípravu romské mládeže, je 

určen širší cílové skupině dětí 10 - 18 let)  

Hlavním orgánem sdružení je Valná hromada, které v současnosti předsedá pan Ladislav 
Goral.  

Místopředsedy jsou PhDr. Alena Svobodová a paní Irena Melmerová  
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Sídlo organizace:        
Havlíčkovo náměstí 300/10      

Praha 3, 130 00        

IČO: 67776779  

Tel./fax: 222581241 - 2 

Mobil: 602399826  

E-mail: kancelar@r-mosty.cz  

Web: http://www.r-mosty.cz/

Registrace MV ČR: 17. července 1996, č.j.: II/s-OS/1-30373/96-R  

Bankovní spojení: Volsbank, a.s., 4200148948/6800 

Statutární zástupci: Ladislav Goral, Irena Melmerová, Alena Svobodová  

Členové Valné hromady občanského sdružení R-Mosty:  
PhDr. Alena Svobodová (socioložka), PhDr. Helena Dluhošová (úřednice), PhDr. Tatjana 

Šišková (socioložka), Irena Melmerová (sociální pracovnice), Markéta Nejedlá (sociální 

pracovnice), Jana Trombiková (úřednice), JUDr. Hana Frištenská (právnička)  
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Činnost R-Mostů v roce 2009 
STÁLÉ PROJEKTY  
1) NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Hrazeno z prostředků MPSV ČR,  MHMP, Praha 3 , ESF EU (OPPA) 
 
Akreditovaná sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je stálou klíčovou 
aktivitou sdružení, která pokračovala i v celém roce 2009. Posláním této činnosti je 
získávání dětí ze sociálně znevýhodněného městského prostředí pro aktivity, které jim 
napomohou k  pozitivní orientaci jejich životního stylu. Používáme k tomu, podobně jako 
další podobná zařízení u nás, nejvíce volnočasové aktivity, kde se snažíme zejména o 
posilování tolerantních vztahů mezi dětmi, o rozvoj jejich talentů a dovedností, o 
rozšiřování obzorů, o motivaci dětí k touze po vzdělání a k odpovědnému společenskému 
uplatnění, o posilování jejich sebevědomí a sebeuvědomění. Podporujeme takové 
činnosti a aktivity, které vedou k všestrannému osobnímu rozvoji každého jednotlivce.  

Jak pracujeme 

 realizujeme aktivity, které vycházejí z nápadů a potřeb dětí. Snažíme se 
vycházet vstříc jejich kreativitě a iniciativě, pokud to není v přímém rozporu 
s pravidly našeho zařízení.  
 pořádáme cílené aktivity směřující k rozšiřování životních obzorů klientů. 

Vycházíme z již osvědčených metod a z názorů odborníků z oborů speciální 
pedagogika a psychologie. Nabízíme  takové akce, které poskytnou dětem 
pozitivní zážitky, snažíme se jim představovat pozitivní vzory. Snažíme se rozvíjet 
jejich osobní dovednost, vedeme je k sebeúctě a zdravému sebevědomí. Sem 
spadá třeba  
 
 nabízíme každodenní individuální péči dětem a mladým lidem, kteří klub 

navštěvují. Naši pracovníci pomáhají při tvorbě domácích úkolů, asistují při řešení 
komplikovaných životních událostí, intervenují, v případě potřeby, do rodin, snaží 
se vtáhnout rodiny do řešení individuálních problémů dětí a tráví s dětmi jejich 
volný čas.    

 
Celkový chod klubu koordinoval a řídil v roce 2009 jeho vedoucí Bc. Tomáš Rezek, který 
plánoval zájmové aktivity, organizoval vzdělávací workshopy, staral se o administrativní 
zázemí projektu a řídil tým kontaktních pracovníků. Tým kvalifikovaných pracovníků klubu 
tvořili krom jeho vedoucího další tři lidé. Navíc jsme v roce 2009 průběžně využívali 
služeb celkem osmi stážistů z různých škol zaměřených na poskytování sociálních 
služeb.     
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Kontrola a evaluace činnosti nízkoprahového klubu byla zajišťována pravidelnými 
poradami jeho pracovníků, vždy jednou za 14 dní. O činnostech klubu byla několikrát za 
rok informována valná hromada sdružení R-Mosty.    
 
Podrobný přehled aktivit nízkoprahového klubu v roce 2009 

Volnočasová, sociální práce a poradenství pro děti a mládež 

• Práce s dětmi na ulici (navazování kontaktů v terénu, organizace her a soutěží, 
snaha vtáhnout děti z ulice do prostor centra a jeho aktivit) 

• Sociální práce a poradenství pro děti (mediace rodinných konfliktů, pomoc  
s vyhledáváním pracovních příležitostí, brigád a rekvalifikačních kurzů, 
doprovázení a pomoc klientům s při řešení konfliktních situací s institucemi, 
fyzickými i právnickými osobami. Např. škola, instituce státní správy, soudy  
a orgány činné v trestním řízení  apod.) 

Vzdělávací a osvětová činnost 

• Doučování dětí a individuální řešení jejich školních problémů  

• Výuka IT technologií a orientace na internetu  

• Tématické diskuse a semináře - drogová problematika, legislativa a trestní 
odpovědnost, multikulturní a cestopisné programy 

• Příprava interaktivního pásma pro děti z většinové společnosti o romské historii a 
kultuře s klienty NZDM.  

 
Přehled kontaktů za rok 2009 

 
Celkem kontaktů (interakce s klienty) 2796 
Kontakt (bez jiného výkonu) 785 
 
Výkony s klienty:  
Rozhovor 354 
Poradenství celkem 172 
krizová intervence 6 
situační intervence 207 
klientská práce 265 
doprovod 20 
skupinová aktivita 785 
vzdělání, výchova 106 
práce se skupinou 96 
prvokontakt 67 
Celkem výkonů 2011 
 
kontakt s rodiči (i s blízkými osobami) 3 
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2) SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
Hrazeno z fondů  Rady vlády pro záležitosti romské komunity, MPSV ČR, MHMP Praha 
 
 Sociální poradenství o.s. R – Mosty  je sociální službou nabízející široké spektrum 
poradenství nejen obyvatelům místní romské komunity. Naše koncepce vychází ze 
Standardů sociálních služeb MPSV ČR a podle platného zákona o sociálních službách. 
 
Ke změnám v realizaci službu fakticky nedošlo, pro nedostatek financí jsme jen museli 
redukovat objem práce terénního pracovníka na 0,5 úvazku a ze stejného důvodu jsme 
nemohli přijmout asistenta pro poradenství (prac. v soc. službách). 
S tím souvisí nižší počet obsloužených unikátních klientů oproti plánu pro rok 2009, 
zejména kvůli snížení objemu terénní práce. 
 
Naší sociální službu využívají občané nejen Prahy 3 a blízkých lokalit, ale z celé Prahy a 
v některých případech i mimopražští klienti vyskytující se v Praze přechodně. Jedná se 
převážně o sociálně slabé občany v tíživých životních situacích.  
V roce 2009 naše sociální služba – sociální poradenství  - navazovala na rok 2008 a 
pokračovala v naplňování svých cílů a poslání. Jedná se především o zvyšování 
schopností a rozšiřování možností klientů řešit nepříznivou životní situaci vlastními silami 
a podporovat je k uskutečnění pozitivní změny v jejich životě. 
Po celý rok tuto službu vykonávala jedna sociální pracovnice na plný úvazek a jedna 
terénní  sociální pracovnice na poloviční úvazek. 
 
V roce 2009 bylo občanům poskytnuto poradenství formou osobní konzultace, terénní 
práce a právní konzultace. Celkem bylo 1026 kontaktů, z toho 631 konzultací, 340 dotazů 
a 55 asistencí při řešení obtížných životních situací. Celkem přibylo 127 nových klientů, 
včetně klientů z minulého roku, kteří službu využívali je to 149 klientů v roce 2009 
celkem 
Celkově naše služby využívají více ženy než muži – dosud 638 úkonů ženám, 238 
mužům a mládeži do 18 let - 150. 
 
Přehled nejvíce řešených oblastí: 
Bydlení  160 
Rodina a mezilidské vztahy  72 
Pracovně – právní vztahy  162 
Finanční a rozpočtová problematika  (dluhy, exekuce) 80 
Sociální dávky  47 
Vzdělávání  211 
Právní poradenství  134 
Zdravotní péče  16 
 
Úspěšnost projektu (kvalitativní zhodnocení): Cíle služby byly beze zbytku naplněny. 
Drtivá většina případů (kauz) byla dovedena do optimálního konce – řešení, 
nezaznamenali jsme žádnou stížnost na výkon služby. Naši poradnu byla vyhledávaným 
místem pro výkon praxe nebo stáže čtyř středních a dvou vysokáých škol, všechny 
zájemce o výkon praxe nebo stáže jsme z kapacitních důvodů nemohli uspokojit. Dvakrát 
jsme službou prováděli studentské delegace ze zahraničí (Kanada, Belgie). 

http://http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev2.pdf
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Kvantitativní výkon služby byl ponížen o 40% oproti odhadu na rok 2009 viz důvody výše 
(rozpočet služby byl o více než 600 tisíc korun nižší než požadavky). 
Přesto i kvantitativně jsme v počtu klientů zůstali na zhruba stejném počtu klientů jako 
v minulém roce a naopak jsme zvýšili počet výkonů. 
 
Hodnocení úspěšnosti bylo prováděno kontinuálně mezi Vedoucím služby a terénním 
pracovníkem (2 x týdně) mezi ředitelem společnosti a Vedoucím služby (1 x týdně). 
6 x v roce 2009 na Valné hromadě společnosti.  
Kritéria: Počty klientů, počty úspěšně ukončených případů, počet zastupování u soudu a 
právních rozborů; vedení standardizovaného rozhovoru s klientem (supervize výkonů 
prováděl ředitel společnosti s vědomím klienta).  
 
V roce 2009 také organizace zřídila návaznou službu – Azylový dům pro matky s dětmi a 
obě služby úspěšně propojila. 
 
Spolupráce: 
Po celý rok 2009 jsme spolupracovali s MČ Praha 3 na rozvoji komunitního plánování, 
také jsme se zapojili do projektu OPPA základní školy – poradce pro volbu povolání pro 
děti a mládež, který je zaměřen na děti a mládež od 8 do 18 let, spolupracujeme se 
speciálním pedagogem a školním psychologem. 
V roce 2009 jsme i nadále spolupracovali s Probační a mediační službou Praha, 
umožňujeme u nás odsouzeným odpracovat si svůj alternativní trest. V loňském roce tuto 
možnost využili 3 klienti. 
Také jsme umožnili  4 studentům střední a 1 studentce vysoké školy, vykonat u nás 
povinnou praxi.  
Spolupracujeme také s romským poradcem Prahy 3 a koordinátorem romských poradců 
z MHMP, převážně se jedná o předávání si užitečných informací a rad.  
V oblasti  sociálně právního poradenství  u nás využilo spolupráci s právníkem celkem  14 
klientů. Proběhlo 1 soudní jednání s kladným výsledkem pro našeho klienta, jednalo se o 
bytovou záležitost. 
 
Telefonické a e-mailové dotazy byly zodpovídány průběžně v pracovních dnech po celý 
rok. 
 
Nejvíce se nám daří v oblasti bydlení, podařilo se nám zachránit několik romských rodin, 
kterým hrozilo vystěhování z bytu. Také se nám v uplynulém roce podařilo většinu 
klientek umístit do azylových domů a vyhledat a zprostředkovat pronájem bytu. Daří se 
nám také v oblasti finanční, kdy vyjednáváme různé splátkové kalendáře a pomáháme 
klientům s rozpočtem financí, tak aby se pomalu dokázali vymanit z kolotoče dluhů a 
exekucí. Daří se nám i v oblasti právního poradenství, klienti využívají možnosti 
konzultace se zkušeným právníkem, píšeme různá odvolání, žádosti apod..  
Naopak méně se nám daří v oblasti pracovní, v uplynulém roce ubylo pracovních nabídek 
pro lidi bez vzdělání. Na veškerá místa jsou vypisována výběrová řízení, ve kterých 
většinou naši klienti neuspějí, ačkoliv se jedná o pracovní místa, kde není potřeba 
vyššího vzdělání či praxe. 
Před sebou máme ještě spoustu práce, kdy je potřeba působit na rodiny jako celek 
v oblasti vzdělávání a prevence. Služba pokračuje v následujících letech. V roce 2010 se 
opět pokusíme získat prostředky na druhého poradce (asistenta) a doplnění úvazku 
terénního pracovníka.¨ 
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3) AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI 
Hrazeno z rozpočtu RVZRK ČR a soukromých darů 
 
Realizace: od 1.3. – proces registrace služby, vypracovávání řádů, 
manuálů, hygienických norem, od. 28.8. 2009 – příprava prostor, 

zaučování zaměstnanců, non-stop provoz pro klienty od  
1. listopadu 2009. 

Azylový dům zahájil svůj provoz podle harmonogramu a do konce roku v něm našlo 
ubytování a sociální pomoc 6 rodin, a to přes finální nulovou podporu hlavního města. 
Naopak nám pomohlo město Mladá Boleslav vybavit prostory nutnými spotřebiči.  

Z rozpočtu Rady vlády jsme tak měli možnost platit mzdy realizačního týmu v místě až do 
konce roku 2009.  

Jedná se o unikátní počin, jelikož je to první nově vzniklý azylový dům pro matky s dětmi 
za několik posledních let a bez investičních prostředků veřejné správy. Romské rodiny 
tvořily větší část klientely, podobně jako v ostatních azylových domech v republice.  

Nenastaly žádné problémy se služby ze strany přijetí města ani místních obyvatel. 
Osazenstvo tvoří zejména rodiny z MČ Praha 3 a Středočeského kraje. 

Služba byla vedena vedoucí AD, sociální pracovnicí (vybrána byla místní rodačka Ilona 
Bacílková, Dis. ). Správcovství objektu zajišťuje paní Zuzana Bažová. 

Non-stop provoz je zajištěn správcem+nočními a víkendovými službami ostatních 
sociálních pracovníků R-Mosty nebo vybranou a poučenou klientkou(max .8 večerů 
v měsíci). 

 
Idea projektu 

Záměrně jsme zvolili cestu podpory těch nejohroženějších a těmi jsou matky 
samoživitelky s dětmi. Shodou okolností jsme se setkali se soukromým donorem, který 
byl ochoten zakoupit nemovitost a poskytnout ji našemu projektu. Při snahách o 
zakoupení objektů v Praze jsme narazili na neochotu ke spolupráci ze strany 
komunálních politiků. Ačkoliv komunitní plány jednotlivých městských částí mají zřízení 
azylových služeb ve svých prioritách, žádná nebyla ochotna spolupracovat a to ani přes 
to, že jsme přicházeli i s nemalou částkou od soukromého donora na investici. Nakonec 
se podařilo zakoupit objekt v Mladé Boleslavi, který se od dubna minulého roku 
rekonstruuje a my v nájemním vztahu uvádíme novou sociální službu v život. Začali jsme 
na konci listopadu minulého roku a již máme ubytované první klientky. Celková kapacita 
zařízení je 10 ubytovacích jednotek pro celkem 40 matek a dětí. Jeden pokoj je vyhrazen 
pro krizovou intervenci v případech akutní potřeby rychlého azylu (případy domácího 
násilí apod.).  Jelikož se Azylový dům není schopen ufinancovat sám (klientky smí platit 
jen zákonem stanovenou maximální částku 70Kč/den dospělý, 40Kč/ dítě), vypracovali 
jsme obsáhlý projekt, který je zaměřen nejen na prostý provoz azylových ubytovacích 
služeb, ale obsahuje i řízené aktivity, vedoucí k posílení klientek, aby byly schopné se 
vrátit zpět do normálního, samostatného života. Projekt byl podán na MPSV ČR i do 
výzvy č. 19 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF, kde prošel 
formálním i expertním hodnocením, ale poslední instance bohužel záměr zamítla.  
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I ostatní instituce, které původně slibovaly projektu podporu a plácaly nás po ramenou, že 
se do toho pouštíme, se k nám ve finále otočily zády. Např. pražský magistrát vzásadě 
přislíbil, že nám projekt pokryje ve hluchém období před vypsáním grantových výzev, 
protože naplňujeme vytyčenou sociální politiku a de facto suplujeme touto službou roli 
státu, MČ i města. Nezbývá nám tedy než čekat na další grantové výzvy a shánět finance 
na provoz, který už běží, i na jiných místech.     
 
Kromě dotace Rady vlády pro záležitosti romské komunity a zápůjčce vybavení spotřebiči 
od města Mladá Boleslav kryjeme dodnes (duben 2010) provoz Azylového domu 
prakticky bez podpory veřejné správy. Kapacita je přitom od konce roku 2009 zcela 
zaplněna. 
 
 

DALŠÍ PROJEKTY  

KOMUNITNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PRAHY 3 
Hrazeno z OP Praha Adaptabilita Evropského  sociálního fondu 
 
Komunitní a poradenské centrum Prahy 3 je společným projektem ZŠ Havlíčkovo 
Náměstí a občanského sdružení R-Mosty. Byl zahájen v říjnu 2008 a potrvá do září 2010. 
Jeho cílem je vytvoření fungujícího poradenské střediska, které by vyrovnávalo handicapy 
dětí a rodin, ohrožených sociálním vyloučením, které brání vyrovnání startovních 
podmínek všech občanů naší společnosti. Hlavní těžiště práce zatím spočívá v práci 
kontaktních pracovníků NZDM R-Mosty, profesní poradkyně, speciální pedagožky, 
psycholožky a koordinátora pro omamné a psychotropní látky, kteří pracují zejména 
s dětmi ze ZŠ Havlíčkovo náměstí a NZDM R-Mosty.  
Každé úterý od 13:30 do 16:00 fungují hodiny pro veřejnost těchto specializovaných 
pracovníků, čímž se projekt postupně otvírá širší veřejnosti.     
 
V roce 2009 projektem úspěšně prošlo 286 lidí (dětí a mládeže, studentů základních a 
středních škol)    
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Benefiční koncert v Retro Music Hall 7.12. 2009  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. prosince 2009 rozezněl pražskou Retro Music Hall benefiční festival tanečních kapel; 
v pořadí: 

Terne Čhave 
Gulo Čar 

Afrodisiak (USA/ČR) 
Madfinger 

Henry D s přáteli z United Flavour a Forbidden Fruits (Zambie, ČR, SR, 
Španělsko) 

 
Koncert pomohl Azylovému domu R-mostů pro matky s dětmi, který krátce po svém 
zprovoznění nedostal magistrátní dotaci a potřeboval doplnit alespoň základní vybavení 
pokojů a peníze na energie pro loňskou zimu. Na festival přišlo  

420 návštěvníků 
zástupci sponzorů ba i ministr pro lidská práva. Celkem se podařilo vybrat přes 150 tisíc 
korun včetně sponzorských příspěvků firem VZP, Kaziko, a.s., Fleur de Santé a Chipita 
(7-days). Všem, kteří akci přišli podpořit děkujeme a přikládáme něco málo obrázků  
z akce, kterou určitě zopakujeme i v roce 2010. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11

 
Metodická a informační podpora pedagogů, kteří se 
setkávají se socio-kulturními specifiky romských žáků 
 
Projekt financován zejm. z rozpočtu MŠMT ČR – Multikultura. 
 
Koordinoval Adam Pospíšil; externisté: Helena Balabánová, David Tišer, Barbora Šebová 
 
Hlavním cílem projektu bylo poskytnout vybraným 50 učitelům, kteří se setkávají nebo 
mohou setkávat se socio- kulturními specifiky svých romských žáků, informační servis 
v podobě ucelených dat o romské historii a socio kulturním zázemí, ale také prostor pro 
navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti pedagogů a pro interaktivní diskusi 
nad jednotlivými souvisejícími tématy - aktuální problémy Romů v MŠ a ZŠ a možný podíl 
školy na jejich řešení, socio-kulturní zázemí romských žáků, jejich kulturní a hodnotová 
specifika, vliv romštiny na pozici romských dětí v českém vzdělávacím systému a 
efektivita státních prointegračních opatření ve školství. Druhým cílem bylo zmapování 
potřeb učitelů při práci s romskými dětmi. I tento cíl byl splněn, protože díky interakci 
s účastníky z různých škol a krajů jsme měli možnost konfrontace zkušeností a informací.  
 
Semináře proběhly v těchto městech:  
 
- V ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře: účast 22 pedagogů z učitelského sboru této školy. 
Seminář byl velmi kladně hodnocen, dokonce byla spontánně napsána tisková zpráva do 
místního denníku. Škola projevila o seminář zájem z toho důvodu, že v její spádové 
oblasti narůstá početná romská komunita, ve které je silný ročník předškoláků. Ředitel 
školy (p. Pařez) projevuje snahu tyto děti v budoucnu zařadit do standardního 
vzdělávacího proudu ve své škole (většina romských dětí z této oblasti přitom, tradičně 
míří do místní speciální školy pro mentálně retardované). Seminář zde proto plnil účel 
přípravy pedagogů na příchod dětí z odlišného socio- kulturního zázemí. Tento model 
považujeme za velmi důležitý pro budoucí vývoj romské vzdělanosti, protože problém 
velkého množství romských dětí ve speciálních školách je do značné míry způsoben 
neschopností standardních škol tyto děti integrovat.  
- V SŠ Trmice v Ústí nad Labem: účast 14 pedagogů. V souvislosti s tímto seminářem 
bylo žádáno o změnu v projektu z hlediska místa konání. Původně se měl uskutečnit ve 
středočeském kraji, ale ukázalo se, že středočeští zájemci o kurzy mohou docestovat do 
Prahy nebo do Ústeckého kraje, kde vznikl eminentní zájem o tento projekt. Proto se 
druhý seminář uskutečnil v Ústí nad Labem. I tento kurz se setkal s pozitivním 
hodnocením a s odezvou v místním tisku. Ukázala se však zároveň jistá skepse 
k možnosti integrace romských dětí ve školském systému, zejména ze stran přítomných 
učitelek speciálních a praktických škol. Tyto pedagožky považovaly svá zařízení 
v současnosti za jedinou alternativu pro vzdělávání romských dětí a vyjadřovali silně svůj 
nesouhlas se záměrem rušení speciálních škol.  
- V ZŠ Havlíčkovo náměstí, Praha 3: účast 14 pedagogů. Na tento seminář byli sezváni i 
zájemci ze škol ve středočeském kraji. Kurz tak prospěl pedagogům ze Zlonic, Velvar, 
Městce Králové, Kolína, Unhošti a ze dvou pražských škol.  
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Pracovní tým R-Mostů v roce 2009 
Mgr. Jakub Čihák (ředitel organizace),  Bc. Tomáš Rezek (vedoucí NZDM R-Mosty), 

Richard Frištenský (administrátor) Pavlína Radlová (sociální pracovnice), Monika 
Demeterová (terénní sociální pracovnice), Bc. Adam Pospíšil (projektový manažer – 

vzdělávání pedagogů) Yveta Sanderová (účetní organizace), Mgr. Radka Reischlová, Oskar 

Kosek, Ivana Vrbová (kontaktní pracovníci NZDM) Ilona Bacílková, DiS (sociální pracovnice 

Azylového domu, Zuzana Bažová (správkyně Azylového domu), Michal Grundza (fundraiser 

organizace) 
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Jan Valenta - odborné překlady    ESF fond OPPA; Praha a EU: Investujeme do Vaší budoucnosti  

 

 

Magistrát hl.m. Prahy                Městská část Praha 3          Ministerstvo školství ČR  
 
 

 

 

 

KOMES  - výroba ekologických rakví                                                 MPSV ČR 

 

 

 

 

 
 Děkujeme za podporu našeho azylového domu!:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Město Mladá Boleslav 
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