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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 a vzdělávací programy.
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.
Probíhajícími aktivitami organizace jsou v současnosti:
• Sociální a právní poradenství včetně terénního sociálního poradenství
• Azylový dům pro matky s dětmi včetně aktivizačních a vzdělávacích

služeb
• Vzdělávací programy pro učitele a děti základních škol (inkluze romských

žáků)
• Nízkoprahový klub pro děti a mládež

Hlavním orgánem sdružení je Valná hromada, které v současnosti předsedá
paní JUDr. Hana Frištenská.
Místopředsedou je pan Ing. Petr Víšek a ředitelem pan Mgr. Jakub Čihák.
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Sídlo organizace:
Havlíčkovo náměstí 300/10 Praha 3, 130 00
IČO: 6777 6779
Tel.: 222 581 241 - 2
Mobil: 602 399 826
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: Volksbank, a.s., 4200148948/6800

Tým pracovníků o.s. R-Mosty v roce 2011:
Mgr. Jakub Čihák (ředitel organizace)
Richard Frištenský (administrátor)
Bc. Adam Pospíšil (projektový manažer)
Bc. Pavlína Radlová (vedoucí sociální poradny, vedoucí azylového domu)
Mgr. Zuzana Kaněrová (sociální pracovnice)
Markéta Šrytrová, DiS. (sociální pracovnice azylového domu)
Zuzana Bažová (správce azylového domu)
Irena Patkáňová (správce azylového domu)
Bc. Tomáš Rezek (vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež)
Bc. Ivana Impassa Ifoli, DiS. (kontaktní pracovnice NZDM)
Mgr. Kristýna Langová (kontaktní pracovnice NZDM)
Mgr. Eva Ciencialová (kontaktní pracovnice NZDM)
Monika Demeterová (kontaktní pracovnice NZDM)
MgA. Magdalena Komárová (kontaktní pracovnice NZDM)
Michal Grundza (fundraiser organizace)
Yveta Sanderová (účetní organizace)
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Činnost v roce 2011
STÁLÉ PROJEKTY
A) Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež: Klub R-Mosty

Projekt NZDM R-Mosty se i v roce 2011 tradičně věnoval dětem a
mládeži ve věku od 10ti do 18ti let, pohybující se na území městské části
Prahy 3 a v přilehlém okolí.
Tyto děti se ocitají v sociálně nepříznivých situacích, jako jsou například rizikové
ubytovací podmínky, patologické životní návyky (vyplývající často z elementárních
sociálních skupin jako, je rodina nebo vrstevnická skupina), prochází sociálně,
psychologicky i fyziologicky náročnými vývojovými (ontogenetickými) etapami pubescence
a adolescence, prožívají svůj sexuální debut, řeší otázky dokončení povinné školní
docházky a volbu další profesní cesty, anebo jsou ohroženy znevýhodněními, která souvisí
s oblastí území, na kterém se pohybují, vykazujícího některé znaky sociálně vyloučené
lokality. V neposlední řadě stojí i nesamostatnost v kvalitním trávení volného času, nebo
nízká motivace pro prospolečenský růst / společenskou adaptaci.
Cílová skupina projektu často není sama schopna svou situaci adekvátně řešit a je
tím pádem zdrojem různých konfliktních společenských situací.
Mezi tyto projevy patří například drobná i závažnější kriminalita, šikana (nejen
vrstevníků), vandalismus, záškoláctví a zneužívání návykových látek (alkoholu, cigaret,
marihuany, pervitinu – užívání i distribuce).

Letní pobyt na Slapech – srpen 2011
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K výše uvedeným charakteristikám uživatelů služeb projektu celoročně
cílila i nabídka služeb a aktivit zařízení. Cílem provozu zařízení tradičně
zůstává prevence, intervence i náprava obtíží, které se ke klientele
vztahují. Mezi nejúčinnější nástroje patří široká nabídka prostředků pro
kvalitní trávení volného času, profesionální odborný přístup pracovníků
zařízení i dosah služby na širší místní komunitu (celé rodiny, školy, jiná
zařízení i městskou část).
NZDM R-Mosty poskytuje:
 bezpečný prostor pro trávení volného času uživatelů, nabízí řadu
aktivit i vybavení, které motivují klienty ke změně svých návyků
v trávení svého volného času
 propracovaný standardizovaný systém sociálně pedagogických
intervencí, které podporují zdravý přechod k zodpovědné dospělosti,
lepšímu školnímu prospěchu a tím pádem i zaměstnatelnosti a
celospolečenské prospěšnosti.
Tým pracovníků Klubu R-Mosty v roce 2011:
Pracovníci zařízení jsou kvalifikováni pro přímou práci v sociálních
službách (sociální pracovník/pracovník v sociálních službách) nebo centrech
volného času, což jsou ústřední oblasti působení zařízení NZDM R-Mosty.
Zaměstnanci procházejí dalším nadstandardním vzděláváním, díky kterému
se kvalita poskytovaných služeb nadále zvyšuje.
Tým pracovníků v roce 2011 tvořili:
Bc. Tomáš Rezek – vedoucí NZDM, kontaktní pracovník
Bc. Ivana Vrbová – kontaktní pracovnice
Mgr. Eva Ciencialová – kontaktní pracovnice
Mgr. Kristýna Langová – kontaktní pracovnice
MgA. Magdalena Komárová – kontaktní pracovnice
Monika Demeterová – kontaktní pracovnice

Nová stěna
v Klubu R-Mosty
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Nabídka služeb
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Kontakt – Pobyt v zařízení – „výkon“ při kterém nedošlo k žádné
specifické práci, popsané níže, pouze využití prostoru.
2. Doprovod (do 120 minut) - fyzický doprovod do instituce a asistence
klientovi při jednání.
3. Kontakt s institucí (do 15 minut) – jednání s institucí ve prospěch
klienta.
4. Kontakt s rodiči (do 30 minut) - vychází z potřeb klienta, vždy se
souhlasem klienta; zájem ze strany rodičů, předání informací např. o
pobytu klienta v klubu.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Situační intervence (do 15 minut) - sociálně pedagogická práce v
situacích, které spontánně vznikají v prostoru klubu. Pracovník při
nich vstupuje do interakcí, které nastávají mezi dětmi, komentuje a
přináší podněty, reflektuje situaci a používá další techniky, které
přetváří běžnou situaci v pedagogickou práci.
2. Skupinová aktivita (do 30 minut) - aktivita vycházející s iniciativy
klientů, často bez přispění pracovníka, zahrnuje volnočasové aktivity
– hra na kytaru, fotbálek, PC hry, chat na internetu, poslech hudby
atp.; pracovník zprostředkovává např. jen pomůcky, materiál.
3. Práce se skupinou (do 30 minut) - práce se skupinou cílená od
pracovníka ke skupině zaměřená na rozvoj psychosoc. dovedností
klientů; skupinové diskuse, skupinový výlet, apod..
4. Vzdělávání/doučování (minimální doba 30 minut) - pomoc
s učivem, doučování, učení dovedností.
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
1. Klientská práce (do 60 minut) - společné definování dohody
s klientem, tvorba individuálního plánu, revize a konzultace o tématu
IP a dohody (případová práce).
2. Zprostředkování a informační servis
(Pokud sháníš nějakou informaci, potřebuješ si nutně zatelefonovat nebo chceš od
klubu dostat třeba antikoncepční prostředky, přijď za pracovníkem a domluvte
se…).

Sociálně terapeutické činnosti
1. Poradenský rozhovor (do 30 minut) - odehrává se formou
rozhovoru s uživatelem (nejlépe v samostatné místnosti individuálně), obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací
a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů
a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit.
2. Krizová intervence (do 60 minut) - rozhovor směrovaný k základní
orientaci v příčinách krizového stavu, cílená intervence zaměřená na
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zvládnutí potíží, obsahuje také návrh opatření; vykonávají pouze
školení pracovníci.
3. Rozhovor – Kontaktní práce (do 30 minut) - všeobecný rozhovor,
jako metoda vytváření vztahu klient-pracovník, neobsahuje témata
vymezená v jednotlivých typech poradenství.
4. Online rozhovor – (do 15 minut) – interakce s uživatelem
prostřednictvím sociální sítě nebo e-mailu (řídící se zvláštními
zásadami).
Nabídka služeb zařízení vychází z potřeb a poptávky jeho uživatelů. V dále
uvedeném přehledu výkonů s uživateli je popsána struktura intervencí
směrem k uživatelům za rok 2011.
Prevence sociálně patologických jevů
Mezi standardní výkony sociální služby zařízení v tomto ohledu patří
v první řadě situační intervence, které mnohokrát za den reagují na
aktuální témata uživatelů (tzn. materiál přináší sami uživatelé ve formě
názorů, postojů, a na ně bezprostředně reagují pracovníci, kteří svou
intervencí vnáší výchovný obsah).
Mezi účinné nástroje patří i držení vnitřních pravidel zařízení, která
jsou postavena tak, aby podtrhla běžné normy společnosti, a tím pádem
reguluje chování uživatelů do žádoucích hranic.
V roce 2011 vytvořili klienti a pracovníci zařízení nová pravidla, a to
shrnutím stávajících šesti do tří obecnějších: Respektujeme se navzájem,
Uklízej a nenič, Žádné drogy. K těmto pravidlům byla vytvořena stručná
příručka vysvětlující každé pravidlo tak, aby bylo pochopitelné co
nejširšímu okruhu klientů (ke stažení na webu Klubu).
V systému práce zařízení mají své významné místo motivační
aktivity. Ty jsou realizovány jednak formou společné přípravy činností
zařízení pracovníků s uživateli, jednak při individuálním plánování
naplňování cíle uživatele, a zároveň samotnou realizací v praxi. Při
naplňování cíle se postupuje systematicky s ohledem na schopnosti a
možnosti uživatelů. Zařízení se prakticky snaží uživatelům ukázat možnosti
seberealizace a zdůraznit jejich kompetence v rozhodování o vlastním
životě.

Interiér Klubu R-Mosty: Hlavní mistnost; Kontaktní patro
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NZDM R-Mosty provádí standardizované sociální poradenství, které
rozvíjí klientovu zakázku, pomáhá mu zorientovat se v problému a
společně s uživatelem navrhuje řešení, buď jednorázové nebo dlouhodobé.
Mezi vyhledávané aktivity dlouhodobě patří servis spojený se školní
úspěšností, volbou povolání a zařazení na běžný pracovní trh. NZDM
aktivně zdůrazňovalo výhody dlouhodobého vzdělávání a nabízelo k tomu
přiléhající aktivity.
Mezi ně patří například doučování s pracovníky zařízení nebo
s externími lektory, nejčastěji v předmětech matematika, anglický jazyk a
český jazyk, které jsou stěžejní při průchodu studiem na základních i
středních školách.
Pracovníci NZDM uživatelům pomáhali zprostředkovat brigády,
připravovali je na přijímací pohovory a doprovázeli je do pracovních
agentur nebo přímo k zaměstnavatelům. Součástí přípravy na získání
pracovní pozice byla pomoc při sepisování životopisů a motivačních dopisů,
orientace v inzerci pracovních příležitostí a další informační servis. Mezi
úspěchy v tomto ohledu patří například příprava tří žáků na přijímací
zkoušky na konzervatoř završená jejich přijetím.
Volnočasové aktivity v zařízení
Prostor NZDM je vybaven zařízením pro trávení kvalitního volného
času pro celé věkové spektrum své klientely. Nabídka volnočasových aktivit
patří mezi prvotní lákadla pro potencionální uživatele služby a sama je i
prostředníkem pro navazování kontaktů a účinné intervence v přirozeném
prostředí uživatelů.
Zařízení nabízelo bezplatný přístup k internetu a využívání výpočetní
techniky, stolní hry a fotbálek, šipky, časopisy. K dispozici byla vybavená
hudební zkušebna, ve které 5 dní v týdnu probíhaly zkoušky místních
hudebních kapel nebo hudební doučování.
Během roku byly společně s uživateli uspořádány čtyři turnaje ve stolním
fotbálku; vědomostní kvizy na témata Sexualita a těhotenství, Lidské tělo,
Hudba, Volný čas v Praze; setkání se zajímavou osobností (Modré křeslo)
na témata HIV pozitivita, Prostituce, Gamblerství, Bezdomovectví,
Homosexualita, Romové; pravidelně každou středu probíhala Filmová
středa – promítání filmů podle výběru uživatelů. Dále proběhlo dvacet tři
výletů mimo klub (Žižkovský vysílač, pražská ZOO, výlet parníkem po
Vltavě, bobová dráha v Proseku, hry v parcích na Parukářce a na Vítkově,
koupaliště na Pražačce, aquapark Lagoon), čtyřdenní výjezd do kempu na
Slapy; Duchařské odpoledne, Vánoční odpoledne, Den otevřených dveří a
další.
Klub R-Mosty ONLINE
Od roku 2010 je v provozu komunikace s uživateli přes sociální síť,
na které existuje i stránka NZDM - Klub R-Mosty. Touto cestou zařízení
9

informuje uživatele i příznivce o nadcházejících událostech, preventivních
tématech a denní nabídce zařízení. Zároveň se uskutečnilo několik online
rozhovorů s uživateli služeb. Profil/stránka je zároveň místem, kde může
široká veřejnost vyjádřit názor na fungování zařízení a ovlivnit tak nabízené
aktivity a služby.
Nadále je v provozu samostatný web Klubu R-Mosty, který jednak
informuje o celé nabídce zařízení a jednak prezentuje archiv akcí, které již
proběhly (www.klub-r-mosty.huu.cz).

Zařízení NZDM R-Mosty spolupracuje i s podobnými zařízeními
v lokalitě (Nízkoprahový klub Beztíže, Nízkoprahový klub Husita,
Nízkoprahový klub Teenchallenge, sociální poradny atp.), s kurátory pro
mládež MČ Prahy 3 a podobně.
Zároveň je také akreditovaným členem České asociace streetwork,
která je tradičním garantem kvality poskytovaných služeb svých členských
zařízení.
Akreditovaný člen
České asociace streetwork
od roku 2007

Hudební zkušebna Klubu R-Mosty
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Přehled kontaktů za rok 2011
Celkem kontaktů (interakce s klienty)

3923

Kontakt (využití prostoru, bez jiného výkonu)

445

Výkony s klienty:
Rozhovor – Kontaktní práce
Poradenství

866
41

Krizová intervence

3

Situační intervence

394

Klientská práce (práce nad IP a smlouvou)

265

Doprovod

1

Skupinová aktivita

1276

Vzdělání, výchova

34

Práce se skupinou

494

Prvokontakt

35

Online rozhovor

18

Celkem výkonů

3427

Zprostředkování (telefonát, materiál,…)

47

Kontakt s rodiči (i s blízkými osobami)

2

Kontakt s institucemi ve prospěch klienta

2

Kapacita zařízení (okamžitá)

30

Celkový počet uživatelů

181

Malování Klubu R-Mosty – březen 2011
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B) Sociálně-právní
poradna

Sociálně právní poradenství je registrovaná sociální služba
(odborné sociální poradenství), která nabízí široké spektrum služeb
klientele pohybující se na území Prahy 3, v přilehlých oblastech, i
osobám mimopražským. Naše koncepce vychází ze Standardů
sociálních služeb MPSV ČR a podle platného zákona o sociálních
službách.
Klientelu tvoří převážně sociálně slabí jednotlivci či rodiny
nacházející se v obtížných životních situacích, kteří hledají informace,
podporu a pomoc.
V roce 2011 pokrývaly poptávky klientů dvě pracovnice na
celkem 1,5 úvazku. Pravidelné otevírací hodiny pro veřejnost
tvořili týdně 30 hodin. Dalších 12 hodin sloužilo pro zpracování
zakázek a objednané klienty.
Tým pracovníků Sociálně-právní poradny v roce 2011:
Vedoucí poradny:
Sociální pracovnice:

Bc. Pavlína Radlová
Mgr. Zuzana Kaněrová

V roce 2011 sociální poradenství navazovalo na předchozí roky a
pokračovalo v naplňování svých cílů a poslání. Jedná se především o
zvyšování schopností a rozšiřování možností klientů řešit nepříznivou
životní situaci vlastními silami a o podporu klientů v uskutečnění
pozitivní změny v jejich životě.
Klientelu poradny tvoří převážně sociálně slabí jednotlivci či
rodiny nacházející se v obtížných životních situacích a hledající
informace, podporu a pomoc. Klientela poradny je tedy specifická
vysokou mírou nezaměstnanosti, nízkou úrovní vzdělání, špatnou
bytovou a finanční situací. Nejčastěji nás navštěvují ženy – matky,
babičky – které se pokoušejí vyřešit právě nepříznivé bytové a finanční
podmínky rodiny. Muži naopak přicházejí spíše s problematikou
nezaměstnanosti.
V roce 2011 vyhledalo naši poradnu celkem 189 klientů
(převážná většina byly ženy – 117 klientů), se kterými jsme provedli
1476 úkonů sociální práce, přesněji řečeno: 371 konzultací (nad 30
minut), 723 telefonátů s klienty nebo ve prospěch klientů, 165 dotazů
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(do 30 minut) a 125 asistencí (podpora klientů v jednání s úřady), 83
úkonů s internetem (vyhledávání volných pracovních pozic, bytů,
kontaktů), zbytek úkonů spadal do terénní práce. Počet klientů služeb
sociálně právní poradny se oproti minulému roku zvýšil. Snížil se počet
intervencí delších než 30 minut, ale na druhou stranu se ztrojnásobil
počet dotazů, a počet asistencí mírně vzrostl.
Klienti k nám zpravidla přicházejí s problémem, který potřebují
akutně řešit, s problémem, který je často ve fázi, kdy lze pouze zmírnit
jeho následky.
Jedním z nejčastějších problémů, kterými jsme se v roce 2011
zabývali, byla nezaměstnanost našich klientů. V internetové databázi
a v tisku vyhledáváme volná pracovní místa, dáváme klientům možnost
telefonovat na tyto pracovní nabídky, vyhledáváme možnosti
rekvalifikací a dalšího vzdělávání. S klienty sepisujeme životopisy a
rozesíláme je zaměstnavatelům. Pro naše klienty jsme zřídili místo s
počítači připojenými k internetu, aby si mohli sami aktivně vyhledávat
pracovní nabídky i možnosti bydlení. Aktivně jsme v roce 2011
spolupracovali s MČ Praha 3, která zajišťovala v rámci projektu Návrat
do práce jak rekvalifikace, či nabídku brigád, tak i právní poradenství
v oblasti zaměstnání či dluhů.
V oblasti práce a nezaměstnanosti se téměř denně setkáváme
s diskriminací, a to převážně rasovou (národnostní) a věkovou.
Zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat romské klienty ani klienty nad
padesát let. V poslední době naráží naši klienti na diskriminaci čím dál
více. Pracovní místa pro nekvalifikované pracovníky se v nabídkách
volných pracovních míst objevují čím dál méně, ale poptávka po nich je
vysoká.
Dluhová a obecně finanční problematika je dalším z
nejčastěji řešených případů – řešíme exekuce, splátkové kalendáře,
odklady splátek, píšeme vylučovací žaloby a pomáháme klientům
zahájit insolvenční řízení. Začarovaný kruh dluhů lze ale velmi těžko
prolomit. Ve složitějších případech jsme využili spolupráce
kvalifikovaného právníka. Klienti, kteří přicházejí s problematikou
zadlužení a exekucí, ale často přicházejí příliš pozdě na efektivní řešení
či úplné vyřešení jejich problému. Dopisy od soudu a exekutorů jsou
například staršího data, takže nelze využít případných opravných
prostředků. Proto ve většině případů komunikujeme již přímo
s exekutory a pokud je to možné, domlouváme splátkové kalendáře.
Klienty do poradny také pravidelně přivádí jejich bytová
situace. Vzhledem k tomu, že občanské sdružení R-Mosty provozuje
Azylový dům pro matky s dětmi, přicházejí k nám do poradny často
matky, které hledají azylové bydlení pro sebe a své děti. Po
vyhodnocení situace klientky pak vyhledáváme vhodné azylové domy,
krizové bydlení, či pronájmy. A přirozeně v takové situaci
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spolupracujeme s odborem sociálně-právní ochrany dětí i úřadem
práce.
Dalším velkým tématem, se kterým za námi klienti přicházejí, je
vzdělání. Rodiče dětí a mladistvých přicházejí s požadavkem,
abychom jim nalezli nejvhodnější školu tak, aby byla přiměřeně obtížná
a současně poskytla kvalitní vzdělání jako základ pro pracovní
uplatnění. Proto pomáháme vyhledat vhodná učiliště či střední školy
hlavně tak, aby jejich studium děti naplňovalo. A také mladistvé
motivovat ve studiu, což se ukázalo jako komplikované hlavně u
chlapců, kteří nehledí na vzdělání a raději chtějí jít co nejdříve
pracovat. Pak ale zjišťují, že bez vzdělání se v dnešní době práce shání
jen velmi těžce, protože zaměstnavatel nepřijme nekvalifikovaného
mladistvého. V ideálním případě se mladiství vracejí zpět, abychom jim
pomohli s návratem do školy, v opačném případě se „protloukají“ od
jedné příležitostné brigády ke druhé, čímž se dostávají do
začarovaného kruhu nezaměstnanosti a nezaměstnatelnosti.
V roce 2011 jsme se také zabývali rodinou problematikou,
konkrétně svěřováním nezletilých do jiné péče než rodičů, pěstounskou
péčí, rozvodovými řízeními, návrhy na úpravu výchovy a výživy
nezletilých, návrhy na zvýšení výživného atd. Samozřejmě jsme řešili
také napjaté rodinné vztahy, které mnohdy vyplývají z komplikované
sociální, bytové a finanční situace. V rodinách často dochází k hádkám
a nedorozuměním. Proto jsme se snažili ukázat klientům možnou
cestu, jak z konfliktů ven a současně jak jim lze předejít.
K rodinné a finanční oblasti zajisté také patří dávky státní
sociální podpory a hmotné nouze, případně příspěvek na péči či
dávky pro osoby se zdravotním postižením. Klienti za námi chodí, aby
se informovali o možnostech nároku na tyto dávky nebo již přímo
s tiskopisy k vyplnění. V naprosté většině případů úředníci totiž klienty
neinformují o nároku na dávky ani jim nepomáhají formuláře vyplnit.
Nízká dokumentová gramotnost ale našim klientům neumožňuje
tiskopisy vyplnit, a právě proto vyhledávaní naši pomoc. V rámci
komunikace s úřady pak také zajišťujeme doprovody, což využívají
hlavně senioři a klienti s duševním onemocněním.
Velice často se však střetáváme s kumulovanými problémy, kdy
spolu s nezaměstnaností řešíme dluhovou problematiku spojenou
s hrozící ztrátou bydlení. Jedná se v podstatě o klienty bezprostředně
ohrožené bezdomovectvím, ačkoli oni sami si to neuvědomují v plném
rozsahu. V těchto případech jsme prováděli takové kroky, aby bylo
bydlení zachováno, nebo se nalezlo jiné ať v podobě bytu, ubytovny
nebo azylového bydlení a klient mohl i nadále zůstat na své pracovní
pozici nebo si našel jiné pracovní místo a postupně začal splácet své
závazky.
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Tak jako v předchozích letech jsme i v roce 2011 spolupracovali
s Probační a mediační službou Praha, kdy jsme umožnili odsouzeným
odpracovat si alternativní trest. Tuto možnost využili 3 klienti. Náplní
společensky či veřejně prospěšných prací byl úklid v sociálně právní
poradně a přilehlých prostorách.
Jak již bylo zmíněno výše, spolupracovali jsme také intenzivně
s Městskou částí Praha 3, hlavně s projektem Návrat do práce v oblasti nezaměstnanosti a rekvalifikací. Při řešení rodinné
problematiky jsme spolupracovali s orgánem sociálně právní ochrany
dětí a hmotnou nouzí jak na Praze 3, tak i na dalších městských
částech. Jelikož se od ledna 2012 přesunuly některé kompetentce a
výplaty dávek včetně hmotné nouze na úřad práce, budeme s ním
pravděpodobně spolupracovat více než dosud.
V dalším období bychom chtěli pokračovat v kooperaci s celou
rodinou i jednotlivci se zaměřením na finanční gramotnost a vzdělávání
dětí i dospělých. Pomoc při osvojení základní obsluhy počítače tak, aby
klienti byli schopni samostatně vyhledávat volná pracovní místa či
možnosti bydlení. Nácvik komunikačních dovedností, převážně se
zaměřením na komunikaci po telefonu či e-mailu nebo sestavení
strukturovaného životopisu či sestavení žádostí.
Vzhledem k pozorovanému rostoucímu trendu zadluženosti
klientů můžeme předpokládat, že v nadcházejícím roce budeme řešit
čím dál častěji exekuce a „osobní bankroty“ klientů. Na pracovním trhu
díky opět propukající ekonomické krizi asi také nedojde k zlepšení
postavení našich klientů na trhu práce a pracovních míst pro
nekvalifikované pracovníky nebude dostatek.

Sociálně právní poradna a Herna pro děti klientů
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C) Azylový dům
pro matky s dětmi

Azylový dům o.s. R–Mosty byl i v roce 2011 sociální službou
nabízející ubytování a návazné aktivizační a poradenské služby podle
§57 zákona 108/2006 Sb.
Azylový dům (dále jen AD) poskytoval sociální služby matkám s
nezletilými dětmi a těhotným ženám starším 18 let v nepříznivé
sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení. Maximální doba
pobytu je stanovena na 1 rok.
Služba na azylovém domě byla vedena non-stop.
Služba




obsahuje tyto základní činnosti:
poskytnutí ubytování na přechodnou dobu
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
pomoc při obstarávání osobních záležitostí

aktivizační a vzdělávací aktivity , týkajících se zejména
 vzdělávání dětí a dospělých a jejich zapojení na trhu práce
 podpora při vyhledávání zaměstnání a samostatného bydlení
 prevence rizika odejmutí dětí ze soc. vyloučených rodin
Zařízení nabídlo pro klientky a jejich děti celkem 47 lůžek,
z toho 5 na tréninkovém bytě v objektu mimo hlavní budovu. Služba
byla kombinována s krizovým pokojem pro okamžitý příjem v
případě domácího násilí nebo jiné mimořádné události, ve
kterém jsou připravena tři lůžka.
Spoluúčast klientek je stanovena na 70 Kč/dospělou osobu/noc a
40 Kč/nezletilé dítě/noc.

Tým pracovníků AD v roce 2011:
Vedoucí AD:
Sociální pracovnice :
Správce AD:
Asistent vzdělávání a zaměstnávání:
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Bc. Pavlína Radlová
Markéta Šrytrová, DiS.
Zuzana Bažová
Irena Patkáňová
Bc. Adam Pospíšil

Provoz zajišťoval vedoucí tým služby (ředitel, administrátor,
vedoucí azylového domu) z pražského ústředí organizace i v místě (2x
týdně) na adrese Mladá Boleslav, Nádražní 43.
V místě realizace působil sociální pracovník AD, který vede
agendu sociální práce klientek a Správce AD zajišťující technický a
materiální provoz.
Od roku 2010 také Asistent vzdělávání a zaměstnávání
v rámci fakultativních služeb projektu OP LZZ – Podpora příslušníků
romských lokalit. Tyto nadstavbové služby zahrnují zejména přípravu a
realizaci pracovních stáží u externích zaměstnavatelů a pomoc při
udržitelném zaměstnávání klientek. Návaznou službou je pak provoz
„školky“ pro děti zaměstnaných klientek.

Po celý rok 2011 služba spolupracovala s orgány veřejné správy
Středočeského kraje, odděleními sociální péče, OSPOD, zejména Mladé
Boleslavi, České lípy, Mělníka, Mnichova Hradiště, Prahy 3, 5 a 9.
Na kofinancování služby se podílela kromě MHMP, MPSV a dalších
zdrojů, významně také MČ Praha 3, a to smlouvou o spolupráci ve výši
250 000,- Kč.
Během roku byla úspěšně dokončena standardizace služby podle
platných zákonných předpisů.
V roce 2011 služba kvantitativně poskytla sociální péči celkem
v této podobě:
Uživatel
Lůžka
Intervence
Kontakt

176
44
908
804

Uživatelé - dospělí
děti

64
112

Služba byla kontinuálně propojena s naší další službou: Sociáně-právní
poradna se sídlem na Praze 3.
Služba eviduje za rok 2011 kromě uživatelů také 64 zájemců o
službu.

Hodnocení úspěšnosti bylo prováděno kontinuálně mezi
Vedoucím služby a sociálním pracovníkem (2 x týdně), mezi ředitelem
společnosti a Vedoucím služby (1 x týdně), 4 x v roce na Valné
hromadě společnosti.
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Kritéria: Počty klientů, počty úspěšných přechodů do samostatného
bydlení, počet dětí, které mohli díky pobytu matky v AD zůstat v její
péči; vedení standardizovaného rozhovoru s klientem (supervize
výkonů prováděl vedoucí AD a ředitel společnosti s vědomím klienta).
Služba dodržuje kritické standardy zákona a neustále pracujeme
na doplnění dalších standardů a na revizích.

Azylový dům dětem

Tréninková vzdělávací místnost

Hlavní budova

Herna

Krizový pokoj pro 4 osoby

Domek se startovacím bytem

18

UNIKÁTNÍ PROJEKTY v roce 2011
A) Romština a romský etnolekt češtiny
/didaktická pomůcka pro pedagogy/
V roce 2011 přišly R-Mosty s dalším didaktickým materiálem pro
romské žáky, který má za cíl rozvíjet jazykové kompetence žáků
v romštině v češtině a tentokrát i v angličtině. Stalo se tak díky
projektu financovaného z dotačního titulu na podporu implementace
charty etnických či menšinových jazyků rady vlády pro národnostní
menšiny Úřadu Vlády ČR.
Cílem projektu byla tvorba a využití vzdělávacího
materiálu pro žáky 3.-5. tříd základních škol, který zábavnou a
interaktivní formou nutí děti hledat souvislosti v jazycích a
rozvíjí jejich slovní zásobu.
Primárně jde o omezování jazykové formy, která se nazývá
romský etnolekt češtiny, jež má za následek špatnou úspěšnost ve
vzdělávání češtiny a stojí i za úpadkem původního jazyka Romůslovenské Romštiny. Sekundárně materiál nabízí možnost rozvoje
základů angličtiny, jakožto jazyka pro dnešního moderního člověka
nezbytného.
Vytvořili jsme jazykovou hru s názvem „Trojjazyčný průvodce
naším světem“ a podařilo se nám jej pilotně distribuovat do třech
základních škol. Jsou to ZŠ Svitavy Lačnov, ZŠ Dukelská Příbor a ZŠ
Havlíčkovo náměstí Praha. Ve všech těchto školách tvoří výrazné
procento romští žáci. Hra obsahuje sérii samolepek, které znázorňují
klíčové pojmy z několika oblastí života ve třech zmíněných jazykových
varietách a pracovní sešit. Série velkých samolepek s pojmy slouží
k využití ve třídách a na chodbách škol, kde je možné je vylepit, někdy
dokonce na předměty, které znázorňují, čímž dohází k vizuální fixaci
pojmů v paměti dětí. Menší samolepky slouží jako motivace, protože je
mohou žáci postupně získávat od svých učitelů a vlepovat si je na
příslušná místa v pracovních sešitech, kde jsou znázorněné pojmy
zasazeny do kontextu celých vět. Učitelé dětem samolepky do sešitů
mohou přidělovat v rámci pozitivní motivace - splněný úkol, ohleduplné
chování, fair play apod. Žákům, kteří nejlépe či nejrychleji vyplnili
pracovní sešity získanými samolepkami jsme zajistili drobné dárky. Hra
se ve školách setkala s dobrým ohlasem.
Za všechny uvádíme
hodnocení ředitelky ZŠ Dukelská Příbor Mgr. Vlasty Gerykové:
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Hra se ve školách setkala s dobrým ohlasem.
Za všechny
uvádíme hodnocení ředitelky ZŠ Dukelská Příbor Mgr. Vlasty Gerykové:

„Mockrát děkujeme
za zaslanou pomůcku. Je
moc pěkná, využijeme ji
určitě v mnoha
předmětech. Velmi dobré
je trojí spojení čeština,
romština, angličtina - pro
výuku správných tvarů
češtiny, pro výuku
angličtiny od nejmenšího
věku, pro opravu
romských slov, které děti
doma zaslechnou a
opakují (u nás se v
některých rodinám mluví
romsky málo). Rovněž pro
zachování romského
jazyka, i pro žáky z
majority, kteří se mnohdy
chtějí naučit romsky, aby
mohli mluvit se svými
spolužáky atd.“

Projekt byl podpořen z rozpočtu Úřadu vlády ČR.
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B) Metodická a informační podpora
pedagogů, kteří se setkávají
se socio-kulturními specifiky
romských žáků
V roce 2011 jsme pokračovali ve vzdělávacích aktivitách,
týkajících se pedagogů. V rámci pěti strukturovaných seminářů jsme
do tohoto projektu zapojili celkem 81 pedagogů základních škol a
dalších pedagogických pracovníků. Tento projekt R-mosty realizují,
za podpory MŠMT ČR, úspěšně již tři roky.
Každý seminář obsahuje 10 výukových hodin ve dvou dnech.
Letos poprvé jsme však realizovali intenzivní výjezdní seminář na
biofarmě Belina v západočeském Nečichově u Toužimi s 18 výukovými
hodinami. Kurz byl veden lektory Mgr. Vlastou Gerykovou (ředitelka ZŠ
Dukelská v Příboře), romistkami Mgr. Barborou Šebovou a Mgr. Radkou
Steklou, romským studentem romistiky Davidem Tišerem, Bc. Pavlínou
Radlovou (sociální pracovnice R-Mosty, o.s.), v jednom případě Mgr.
Jakubem Čihákem a koordinátorem projektu Bc. Adamem Pospíšilem.
Seminář obsahoval lekce, které účastníky vedly k pochopení a
komplexnímu zvládnutí možných úskalí romských dětí v českých
školách.
Výukové bloky semináře jsou:
- aktuální problémy Romů v MŠ a ZŠ a možný podíl školy
na jejich řešení
(prezentace zkušeností pedagogů, kteří dlouhodobě pracují s romskými
dětmi, sdílení doporučení a metod, příklady dobré praxe)
Lektor: Mgr. Vlasta Geryková
- kulturně- historické zázemí romských žáků (seznámení se
zásadními momenty romské historie, zvláště té novodobé a z toho
vyplývajícími souvislostmi v oblasti sociální, kulturní, hodnotové apod..,
praktické příklady, diskuse)
Lektoři: Mgr. Barbora Šebová, Mgr. Radka Steklá, David Tišer
- kulturní a hodnotová specifika (interaktivní workshop za
přispění romských lektorů na téma výchovy a postavení dětí v romské
rodině, vidění světa, vztahu ke vzdělání, socioekonomických aspektů,
způsoby komunikace, vztahy mezi sourozenci apod...)
Lektoři: David Tišer, Bc. Adam Pospíšil
- socioekonomické zázemí v romských rodinách
(uvedení životní reality, ve které dnes mnoho romských rodin žije, a
její vliv na školní úspěšnost dětí. Problematika dluhů, nezaměstnanosti,
bydlení, kriminalizace rodiny apod.)
Lektor: Bc. Pavlína Radlová, Mgr. Jakub Čihák
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- původ, zařazení a dialekty romského jazyka (malý
jazykový workshop sloužící k alespoň základnímu seznámení se s
gramatickou a jazykovou strukturou romštiny a jejími specifiky. Část
věnována důvodům a podobám lexikálních a gramatických přenosů z
romštiny do češtiny, tomu jak se to projevuje v jazyce romských žáků
a jaká nedorozumění z toho mohou vyplynout - praktické příklady,
diskuse).
Lektor: Mgr. Radka Steklá, David Tišer
- mluvčí romštiny nebo romského etnolektu češtiny
v českém jazykovém prostředí (vliv jazykového zázemí dítěte na
schopnost učení se v české škole, možné omyly při diagnostikách SPU
romských žáků, problematika sociální a mentální zaostalosti apod.)
Lektoři:Radka Steklá, David Tišer
V průběhu projektu došlo k drobnému rozšíření semináře. Mgr.
Vlasta Geryková prezentovala prvky Kinestetického výukového stylu,
se kterým má její škola velmi dobré zkušenosti u romských žáků.
Součástí výjezdového semináře v Nežichově byla exkurze do romské
lokality Dobrá Voda u Toužimi a do občanského sdružení Český západ,
který zde podniká úspěšnou komunitní sociální práci. Další součástí
tohoto semináře byl úvod do pedagogiky Marie Montesorri a její
využitelnost při práci v běžné základní škole. Při seminářích byly také
prezentovány didaktické materiály spol. R-Mosty, které byly v minulosti
vydány i za přispění MŠMT ČR- komiks o romské historii a vzdělávací
bannery o romských historických osobnostech a o romském etnolektu
češtiny.
Z evaluačních dotazníků i z neformálních reakcí pedagogů, byl
seminář velmi dobře přijet. S mnohými z pedagogů pokračovaly a
pokračují konzultace a kontakty i po skončení semináře.

Projekt byl podpořen z rozpočtu MŠMT ČR.
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C) Děti hrajte! / Čhavale bašaven!
Projekt je realizován jako nadstandardní služba v rámci
Nízkoprahového klubu R-Mosty a je realizována v prostoru klubové
hudební zkušebny.
Specifický režim provozu zkušebny byl obohacen díky podpoře
Ministerstva kultury ČR, které poskytlo finanční částku, ze které byli
najati hudební lektoři, profesionální hudebníci. Ti zajišťovali nejen
plynulý chod zkušebny, ale působili zejména jako učitelé hry na
kytaru, baskytaru , zpěvu a hry na bicí a perkuse.
Hudební zkušebnu v roce 2011 využívalo celkem 13 klientů
NZDM.
Otevírací doba zkušebny činila 6 hodin/týdně (provoz pondělí –
čtvrtek v odpoledních hodinách).
Jednou z dlouhodobě působících kapel ve zkušebně R-Mosty je
mládežnická kapela Black Style, která se pravidelně zapojuje nejen do
dění nízkoprahového zařízení, ale i do kulturních událostí celé městské
části. Vystoupila například na Mikulášském odpoledni pořádaném MČ
Prahy 3 a na dalších podnicích.
Lektoři hudební zkušebny v roce 2011:
Vladislav Demeter, vedoucí zkušebny/lektor
Jakub Čihák, lektor

Projekt byl podpořen z rozpočtu MK ČR.
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D) Benefiční koncert pro Azylový dům
III. R-Mosty festival taneční hudby
8. listopadu 2011 od 19:00 v Retro
Music Hall se odehrálo již třetí
pokračování akce pro podporu
Azylového domu pro matky s dětmi RMosty.
V rámci 3. ročníku festivalu vystoupila
multižánrová směs toho nejlepšího z
české kulturní scény:
Roman Holý, Matthew Ruppert a
Tereza Černochová
jako G-point Hunters
Populární hudebníci a performeři ze
skupiny Monkey Bussines ve svém
dalším projektu
Bitumen Beat
Nový perspektivní a energický
projekt moderní romské hudby, který založili mj. muzikanti ze
známé skupiny Terne Čhave
Dj Orion a Dj Mike Trafik
Špičky současného českého hip-hopu
Výtěžek z akce byl zdvojnásoben díky Nadaci Divoké Husy a byl
věnován, stejně jako v předešlých ročnících, na zajištění provozu
Azylového domu pro matky s dětmi R-Mosty, který je od roku
2009 zcela naplněn klientkami ze Středočeského kraje a Prahy a jejich
dětmi. Děkujeme!
Současně děkujeme všem kapelám i všem komerčním a mediálním
partnerům!

Sponzor akce:
Nadace Divoké Husy

Sponzor akce:
Retro Music Hall
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R-Mosty V MÉDIÍCH

(rozhlas, televize)

Leden 2011
Dne 30.1. 2011 byla hostem Richarda Samka paní Pavlína
Radlová, vedoucí Sociálně právní poradny a Azylového domu R-Mosty.
V pořadu Desetiminutovka romské internetové televize Romea.tv ji
můžete vidět na adrese http://www.romea.cz/cz/zpravy/pavlinaradlova-v-desetiminutovce-richarda-samka.
Červen 2011
Vedoucí zařízení Tomáš Rezek prezentoval činnost Klubu RMosty v rozhovoru pro Český rozhlas 2 - Praha (k nalezení v archivu
Rozhlasu v pořadu Noční mikrofórum ze dne 12.6 2011).
(http://www.rozhlas.cz/praha/tyd_vysilani_nedele/_zprava/nocni-mikroforum12-cervna--896997)
Říjen 2011
Rozhovor s Tomášem Rezkem pro Český rozhlas Radio Wave o
provozu Klubu R-Mosty (v pořadu S mikrofonem na točenou ze dne
18.10. 2011).
(http://www.rozhlas.cz/radiowave/natocenou/_zprava/s-mikrofonem-donizkoprahoveho-klubu-rmosty--963612)
Listopad 2011
Rozhovor s organizátorem benefičního koncertu pro Azylový dům
R-Mosty, Adamem Pospíšilem v pořadu City Koktejl (134. díl)– TV
Metropol (ze dne 7.11. 2011).
(http://www.metropol.cz/porady/city-koktejl/1392/archiv/)
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Finanční zpráva za rok 2011
Příjmy
Tržby z prodeje služeb

26

Tržby z prodeje služeb – Azylový dům

27

28

Tržby – bufet

Jiné

Přijaté příspěvky – fyzické osoby

29

Přijaté příspěvky – právnické osoby

Provozní dotace

30

Účetní závěrka 2011

(v celých tisících Kč)

31

32

Činnost o.s. R-Mosty v roce 2011 podpořili:

MČ Praha 3

Magistrát hl. m. Prahy

Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR

Město Mladá Boleslav

Ministerstvo kultury ČR

Úřad vlády ČR

Retro Music Hall

Česká spořitelna, a.s.

Nadace Divoké Husy

ESF fond OP LZZ

Open Society Fund
Cuban flavour s.r.o.
Storm
Komes s.r.o. – výroba ekologických rakví
Volksbank
United Drinks
La Veranda
33

Agentura MD
Up Town
Dům kultury Mladá Boleslav
Kredit
Obchod s dárky.cz
Sakura Restaurace
Chipita

V roce 2012 připravujeme
A) Návrat do práce
aneb jak si získat zaměstnání
Společnost R-Mosty je spoluproducentem tištěné příručky, která
se s podtitulem „Malý průvodce světem zaměstnání, rekvalifikace a
sociální pomoci“ stane praktickým rádcem pro všechny, kteří aktuálně
řeší otázku své nezaměstnanosti a s ní spojených obtíží.
Příručka vzniká v rámci projektu Návrat do práce, který se svými
partnery realizovala v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita
za podpory Evropských sociálních fondů a hlavního města Prahy
v letech 2010 až 2012 Městská část Praha 3 za podpory Všeobecné
zdravotní pojišťovny České republiky.

B) Akreditované vzdělávací kurzy
V roce 2012 společnost R-Mosty připravuje sadu vzdělávacích
programů pro odborníky pracující s romskými dětmi a mládeží nebo
zájemce o práci v této oblasti, s názvem Pedagog a sociokulturní
specifika romských žáků.
R-Mosty, o. s. je držitelem akreditace MŠMT k provádění
vzdělávacích programů akredit. pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
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Mikrobus Ford Transit 8+1
K využití za 10 Kč/km
Vážení kolegové, přátelé, partneři
Dovolte nám nabídnout vám k dispozici mikrobus Ford
Transit, který apriori slouží k potřebám sociálních služeb naší
organizace, nicméně jeho nevyužitou kapacitu chceme
nabídnout za více než příznivých podmínek k využití dalším
organizacím i spřízněným jednotlivcům.
Mikrobus disponuje 9 místy vč. řidiče a k tomu i velkým
zavazadlovým prostorem, jedná se o vysokou a
prodlouženou verzi T330. V případě potřeby může vůz
připojit i přívěs do nosnosti 2 tun. Vůz je klimatizován a
vybaven termookny.
Nabízíme jej k pronájmu i s řidičem za cenových podmínek
10,- kč/km včetně paliva (při delších trasách individuální
kalkulace), dobu čekání a speciální požadavky můžeme
domluvit též individuálně. Nejde nám o výdělek, ale o
alespoň mírný fundraising našich dalších aktivit, proto
nasazujeme cenu podstatně nižší než komerční konkurence.
Vůz je zánovní, pohodlný, kompletně pojištěný včetně
úrazové pojistky všech sedadel cestujících a řízen bude vždy
zkušeným řidičem s dlouholetou praxí na velkých vozech.
Veškeré případné dotazy a rezervace rád vyřídí kol. Richard
Frištenský na tel. čísle: +420 222 581 241 nebo +420 602
399 826 či e-mailem: kancelar@r-mosty.cz
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PODPORA AZYLOVÉHO
FORMOU DMS

DOMU

Pro podporu Azylového domu R-Mosty odešlete dárcovskou
SMS ve tvaru DMS RMOSTY na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, R-Mosty, o.s. obdrží 27 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz

© R-Mosty, o. s.
2012
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