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Stručně o nás
Spolek R-Mosty je od roku 1996 pokračovatelem nadace Mosty, která už v roce 1992
působila na území Hlavního města Prahy. Od roku 2005 sídlí organizace v lokalitě
městské části Prahy 3, v srdci čtvrti Žižkov v Blahoslavově ulici a pobočky má v ulicích
Cimburkova, Husitská, Verdunská (Praha 6), sklad humanitární pomoci ve Strančicích u
Prahy a Azylový dům v Mladé Boleslavi.
Posláním R-Mostů bylo a je podporovat sociálně vyloučené rodiny a jednotlivce. Se
zavedením zákona o sociálních službách se organizace profilovala na tři základní
sociální služby a naše klientela se významně rozšířila. Nejrozsáhlejší službou se stal
Azylový dům pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi, dále pak nízkoprahový klub pro děti a
mládež při základní škole na Havlíčkově náměstí (dnes Cimburkova) a sociálně právní
poradna R-mosty, která sídlí na adrese Blahoslavova 4 v Praze na Žižkově. Všechny tyto
služby jsou dnes v základních sítích sociálních služeb Středočeského kraje a Hlavního
města Prahy. Mimo oblast sociálních služeb se věnujeme také projektům, zaměřeným na
vzdělávání pedagogů v oblasti sociokulturních specifik romských žáků, čímž se snažíme
přispívat k větší otevřenosti hlavního vzdělávacího proudu pro romské děti. V roce 2015
jsme také pokračovali v provozování Jobklubu v Husitské ulici, která je jednou z hlavních
tepen pražského Žižkova. Ve spolupráci s organizací Naděje se do provozu Jobklubu
podařilo zapojit velký počet lidí bez domova, kteří mohou využít přístup k informačním
technologiím a kvalifikovaným pracovníkům, kteří se zaměřují zejména na profesní
poradenství. Vzhledem k silnému zájmu o služby Jobklubu chceme v roce ve spolupráci s
MČ Praha rozšířit stávající používané prostory a vytvořit zde multifunkční komunitní
prostor pro širokou veřejnost i pro naše klienty.

Kontaktní údaje a správní orgány
Zapsaný spolek R-MOSTY
Blahoslavova 4, Praha 3, 130 00
IČO: 67776779
Tel./fax: 222581247
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: SBERBANK, a.s. ČÚ: 4200148948/6800
Výkonný výbor:
Jana Trombiková (předsedkyně výboru), Mgr. Barbora Šebová, PhDr. Andrej Sulitka,
Michal Grundza
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Satutární orgán: Mgr. Jakub Čihák (ředitel R-Mosty, z.s.)
tel: 608 435 355, E-mail: jakub@r-mosty.cz
Azylový dům R-Mosty
Nádražní 43, Mladá Boleslav
tel: 326 723 005
vedoucí Bc. Pavlína Radlová
mobil: 725 319 948
E-mail: pavlina@r-mosty.cz
Nízkoprahový klub R-Mosty
Cimburkova 600/18, Praha 3
tel: 702 019 556
vedoucí Bc. Tomáš Rezek
tel: 222 581 241
E-mail: tomas@r-mosty.cz
Sociálně právní poradna
Blahoslavova 4, Praha 3
tel: 222 581 241
vedoucí Mgr. Zuzana Kaněrová
tel: 222 581 241
E-mail: zuzana@r-mosty.cz
JobClub Restart
Husitská 74, Praha 3
tel: 222 221 644
vedoucí: Mgr. Martina Hrdličková
E-mail: restart@r-mosty.cz
Vzdělávání R-Mosty
Blahoslavova 4, Praha 3
tel: 222 581 241
Bc. Adam Pospíšil
E-Mail: adam@r-mosty.cz
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Podrobná zpráva o naší činnosti v roce 2015
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub R-Mosty
Klub je místem, kde se děti a mládež mohou setkávat s vrstevníky, najít podporu od
kvalifikovaných kontaktních pracovníků a strávit svůj volný čas tvůrčím způsobem a
hlavně bezpečně. Jsme otevřeni od pondělí do pátku v odpoledních hodinách a to pro
návštěvníky ve věku 10 až 18 let. Klub naleznete v ulici Cimburkova č. 18/600 a jeho
terénní formu v podobě streetbusu Uličník také v ulicích Prahy 3 (zejména na náměstí
Jiřího z Poděbrad).
Uživatelé této sociální služby náš Klub vyhledávají, když potřebují vlídný rozhovor o
svých radostech i starostech. Kontaktní pracovníci jsou k dispozici pro podporu v širokém
spektru témat spojených s dospíváním. Nabízíme poradenství i krizovou intervenci,
rozvojové rozhovory, doučování i třeba doprovod při řešení situací, na které dospívající
nemá dostatek svých schopností. V prostoru Klubu mohou návštěvníci také strávit svůj
volný čas u her různého druhu, při sportovních aktivitách nebo výtvarných činnostech.
Klub je vybavený pro pestré využití a také pomáhá s realizací nápadů svých návštěvníků.
Klub své služby poskytuje nízkoprahově. K využívání naší nabídky není třeba žádná
registrace (je možné zůstat v anonymitě), neplatí se žádné poplatky. Návštěvník se
nemusí účastnit plánovaných aktivit, jsme připraveni pracovat s jeho pasivitou. Uvnitř
zařízení platí pravidla respektu a bezpečného chování. Jsme otevřeni pro všechny od 10ti
do 18ti let bez rozdílu přesvědčení, vzhledu nebo příslušnosti.
V roce 2015 Klub navštívilo 120 dospívajících v ambulantní formě (Klub v Cimburkově
ulici) a 57 v terénní formě (bus Uličník). Pracovníci jim poskytli přes 1600 hodin podpory.
K pravidelně nabízeným aktivitám patří hudební zkušebna podporovaná Ministerstvem
kultury ČR („Bašaven Čhavale!“), otevřená tři dny v týdnu, ve které působili volnočasoví
lektoři. Návštěvníci tradičně tvoří hudbu a texty ve stylu hip-hop, R´n´B a funk se známým
raperem Henrym D. Nově se do týmu přidal i multitalentovaný lektor tradičních hudebních
nástrojů, čímž se Klub vrací ke své tradici tvorby.
Během roku proběhly velké akce jako například Valentýnské odpoledne, Prom Párty –
ples v Klubu, Klub v zeleném, Duchařské odpoledne, Vánoční výlety a společná večeře.
Každý měsíc probíhá turnaj ve stolním fotbálku s profesionálním dobrovolníkem z České
fusbalové asociace, v roce 2015 jsme uspořádali jeden velký meziklubový turnaj pro týmy
z ostatních pražských zařízení. Výrazným sportovním mezníkem byla v tomto roce účast
našeho týmu FC R-Mosty ve streetfotbalových turnajích v různých částech Prahy, kde
dosahovali medailových umístění.
Klub R-Mosty také pořádal pětidenní tábor v západočeské Kdyni u Domažlic, který si
v duchu rozvíjení samostatnosti museli účastníci plánovat a organizovat sami. Další
výjezd směřoval do německého Flossenbürgu k památníku a muzeu v místě bývalého
nacistického pracovního tábora. Na tento program nás pozval Institut terezínské iniciativy.
Během roku jsme také uspořádali několik procházek a malých výletů po Praze.
V týmu pracovníků pracovalo celkem 6 kontaktních pracovníků a další volnočasoví lektoři.
Tým je pod pravidelnou supervizí, která dále rozvíjí možnosti podpůrné práce s mládeží,
pracovníci také prochází pravidelným vzděláváním, účastní se stáží a aktivně přispívají
v konferencích. Pro rok 2016 plánujeme další rozvoj nabídky našich služeb připojením
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možnosti využití psychoterapie a rozšíření spolupráce s návaznými institucemi a
obecními orgány. Základem pro naši práci dále zůstávají poradenství, podpora, důvěra a
bezpečí.
Celkový počet uživatelů
Z toho v ambulantní formě
Z toho v terénní formě
Počet hodin přímé práce za rok
Počet dní v roce otevřeno
Počet návštěv za rok
Velikost úvazků celkově (přímá i nepřímá)

177
120
57
1637
211
3810
4,1
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Akreditovaný kurz pedagog a sociokulturní specifika romských
žáků
V roce 2015 jsme díky dotaci MŠMT ČR a dalších drobných zdrojů pokračovali v tomto
úspěšném projektu, který získává podporu nepřetržitě od roku 2009. Čtyři běhy semináře
absolvovalo celkem 60 pedagogických pracovníků z celé České Republiky. Účastníci
získali komplexní informace v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních
specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin. Součástí
semináře byla také prezentace příkladů dobré praxe v oblasti inklusivního vzdělávání a
interaktivní diskuse nad jednotlivými souvisejícími tématy. Kurz je od roku 2012
akreditován pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Oceňovanou
devizou tohoto kurzu je skutečnost, že je veden vysokoškolsky vzdělanými romskými
lektory, romisty a pedagogy z praxe a že je interaktivní. Získávané informace jsou
navazovány na konkrétní zkušenosti účastníků s romskými dětmi a rodinami. Školní
úspěšnost romských žáků je bohužel stále slabá oproti majoritní populaci, i když se
pomalu mění k lepšímu. Kvalita a připravenost pedagogů v této oblasti je pro podporu
tohoto pozitivního trendu klíčová. Kurzem pedagog a sociokulturní specifika romských
žáků chceme pokračovat i do budoucna.

Kurz o sociokulturních specifikách romských žáků v Nežichově u Toužimi v srpnu 2015
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Pilotní projekt Bydlení především!
Jako aktivní člen platformy pro sociální bydlení, který má s ubytováváním sociálně
znevýhodněných spoluobčanů praktické zkušenosti se snažíme podporovat postup těchto
cílových skupin do standardního bydlení. Projektem „Bydlení především!“ Jsme testovali
nový model pomoci diskriminovaným osobám, zejména Romům, na volném trhu s
bydlením. Projekt měl dvě základní aktivity. Na terénní úrovni šlo o komplexní a cílenou
pomoc rodinám s vyhledáváním, zasmluvňováním a udržením vhodného bydlení u
soukromých pronajímatelů. Na úrovni institucionální jsme usilovali o podporu podporu
klíčových osob, jako jsou radní pro sociální oblast a další političtí představitelé, zástupci
úřadu práce a kolegové z neziskových organizací. Uspořádali jsme proto dva kulaté
debatní stoly v Mladé boleslavi. Díky terénní aktivitě, která byla výrazně podpořena
přímou finanční podporou pro klienty na výlohy spojené s kaucemi k bytům, jsme nalezli
funkční a průchozí cesty ke standardnímu bydlení na volném trhu. Detailně jsme
zmapovali, jakou povahu má diskriminace na trhu s bydlení v regionu Mladé Boleslavi a
otestovali jsme benfity a postupy, které mohou pomoci motivovat pronajímatele ke
spolupráci. Podařilo se nám ubytovat pět romských rodin ve standardních nájemních
vztazích za adekvátních finančních podmínek a otestovali jsme si svou roli prostředníka a
preventisty v těchto vztazích. Díky získaným zkušenostem chceme pokračovat v
aktivitách zaměřených na zlepšování úrovně bydlení romské menšiny i v roce 2016 a
připravujeme projekt s názvem Férové bydlení, který by měl prohloubit spolupráci s
volným trhem s byty v této oblasti. Na institucionální rovině projektu Bydlení především,
jsme dokázali, díky dvoum kulatým diskusním stolům získat respekt účastníků a dosáhli
jsme značné shody v ideových principech. Ke konkrétním řešením, např. v podobě
nabídky startovacích bytů pro naše cílové skupiny ze strany města však zatím, bohužel,
nedošlo. Projekt byl financován Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na Úřadu
Vlády ČR.

AD R-Mosty v Mladé Boleslavi

7

Azylový dům R-Mosty
Službu azylového domu v provozujeme v Mladé Boleslavi už od roku 2009.
V roce 2015 jsme přijali dvě nové sociální pracovnice na poloviční úvazek. Chodili k nám
dobrovolníci, kteří doučovali děti několika předmětům jako je český jazyk, matematika,
angličtina nebo přírodopis a fyzika a kteří zároveň pro naše nejmenší děti uspořádali
několik odpoledních akcí. Sedm studentů vysokých škol u nás absolvovalo svou praxi.
Během roku 2015 u nás bylo ubytováno 50 dospělých a 96 dětí. Nejvíce z nich
pocházelo ze Středočeského kraje a z Prahy, 13 klientek k nám přišlo z jiných krajů.
Celkový počet zájemců o naše služby z řad dospělých činil 87 osob, ne na všechny nám
bohužel zbývaly kapacity.
Za celý rok jsme evidovali následující počet výkonů sociální práce:
890 konzultací, 652 uskutečněných telefonátů, 463 dotazů, 301 dopisů, 269 práce
s internetem, 94 asistencí na úřadech, v lékařských zařízení či při různých jednání, 18
materiální pomoc, 4 stížnosti.
Nejčastěji řešená témata sociální práce v roce 2015:
bydlení 696,
dávky hmotné nouze 362
věci týkající se pobytu v AD a IP 252
rodina, vztahy, vzdělávání 246
žádosti o ubytování v AD 220
dluhová problematika 199
obecné informace 199
zaměstnání 177
zdravotnictví 153
občansko právní věci 61
zprávy pro OSPOD 74
ostatní 52
V roce 2015 došlo v azylovém domě v obou objektech k částečné rekonstrukci. Byl
částečně předělán topný systém an vytápění tepelným čerpadlem, což povede v
budoucnmu k úsporám energií. S energetickým opatřením souvisí také dílčí opravy oken
a podlah. Došlo také k výměně schodů v hlavní budově AD. Všechny opravy byly
financovány z příjmů od klientů, z dotací státní správy a samosprávy a také z daru
nadace ČEZ.
V roce 2015 jsme celoročně provozovali v rámci odlehčovacích služeb pro naše klientky
vlastní miniškolku o kapacitě 10 předškolních dětí. Vzhledem k možnostem jsme školku
otevřeli zdarma také třem dětem z veřejnosti přijali i tři děti z řad veřejnosti. Třem
klientkám jsme zajistili rekvalifikaci v oboru pracovník v sociálních službách a následně
jsme jim umožnili u nás vykonat i praxi.
Mimo standardní poskytování sociálních služeb jsme se snažili v roce 2015 věnovat také
dětem. Proto jsme např. jezdili do Prahy na promítání pohádek a filmů pro děti
z azylových a dětských domovů, které probíhalo v kině Lucerna nebo v Cinema star
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Černý Most. Pořádali jsme výlety do aqauparku v Mladé Boleslavi a děti měly k dispozici
bazén na koupání i přímo v areálu azylového domu, což jim přinášelo spoustu radosti. Na
koňské farmě v Mladé Boleslavi jsme využívali možnosti jízdy na koních a navštívili jsme
také pražskou ZOO.
O Vánocích jsme využili mnoho akcí a přijali celou řadu darů pro děti z Azylového domu.
Chtěli bychom za to poděkovat převším mnoha drobným dárcům, kteří Azylovému domu
celoročně věnují materiální charitativní dary. Dále děkujeme Bondy centru v Mladé
Boleslavi, MŠ Perunova v Praze 3, Nadaci Agrofert, Gymnáziu Dr. J. Pekaře Mladá
Boleslav (jmenovitě studentovi Martinu Mazánkovi), Mateřskému centru Ovečka,
organizaci Dobrotety a dalším.

Job Club RESTART
Prostor bývalé restaurace Merenda na adrese Husitská 74 byl začátkem roku 2015
částečně zrekonstruován a v březnu otevřen jako Job Club RESTART. Zásluhu na tom
měl společný projekt R-Mostů s Městské části Praha 3 a s NADĚJE, z.s.. Tento projekt
byl plně hrazen z prostředků Operačního programu Praha – Adaptabilita a jeho cílem bylo
zlepšit postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tedy umožnit těmto osobám vstup
či návrat do pracovního procesu a zároveň jim pomoci s udržením si získaného
pracovního místa.
Projekt využíván zejména třemi cílovými skupinami. Příslušníky etnických menšin,
zejména Romy, osobami bez přístřeší a imigranty, případně azylanty.
Veškeré služby, které prostor Job Clubu nabízel, byly bezplatné. Hlavní nabídku projektu
tvořily kvalifikační a rekvalifikační kurzy zdarma, honorované pracovní stáže, pracovní
terapie a tréninková pracovní místa. Zároveň bylo klientům nabízeno odborné sociální
poradenství (zejména pak pracovní poradenství), přístup na internet, telefon, v případě
potřeby i doprovod na úřady (např. pomoc se získáním MOP na ÚP).
Otevírací doba Job Clubu byla v Po 9:00-17:00; Út, Čt a Pá 9:00-13:00. Provoz Job
Clubu byl zajištěn třemi pracovníky, dvěma sociálními pracovníky (jeden z nich byl
zaměstnán na celý pracovní úvazek) a koordinátorem aktivit cizinců. Klienti, kteří
přicházeli do Job Clubu, měli tedy vždy možnost využít bezplatného odborného
sociálního poradenství (konzultací týkajících se nejen pracovní problematiky, ale též
problematiky sociálních dávek, evidencí na úřadě práce, bytové problematiky apod.).
Pracovníci Job Clubu byli v každotýdenním kontaktu s externím pracovníkem na pozici
koordinátora pracovních stáží.
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Během realizace projektu se podařilo navázat velmi dobrou spolupráci nejen mezi
jednotlivými partnery projektu, ale též například s Arcidiecézní charitou Praha, se
sociálním pracovníkem z Poradny pro lidi v tísni na Praze 8 (Praha Karlín). Čtyři klienti,
kteří úspěšně absolvovali rekvalifikační kurzy, byli klienti přeposlaní právě z této poradny.
Zájem klientů o naše služby byl mnohem větší, než se předpokládalo. Denně naším
prostorem prošlo v průměru 20 lidí. Za dobu projektu služeb Job Clubu využilo celkem
299 klientů. Do jednotlivých aktivit projektu se úspěšně zapojilo 97 klientů, z nichž
téměř polovinu představovali cizinci, konkrétně 44 migrantů. Vysoký počet klientů z řad
cizinců byl jednoznačně ovlivněn naší výhodnou nabídkou, tj. bezplatnými kurzy ČJ, které
jsme klientům nabízeli s jedinou podmínkou, tj. osobní registrací v prostorách Job Clubu.
Počet bezplatných kurzů ČJ v Praze se rok od roku snižuje, proto se všechny čtyři
realizované jazykové kurzy vždy zaplnily během pouhých několika dní.
Jedním z nejzajímavějších výsledků projektu byla opravdu vysoká účast osob v aktivitě
kvalifikační a rekvalifikační kurzy. Namísto původně odhadovaných 15 osob do těchto
vzdělávacích kurzů nastoupilo a úspěšně je zakončilo 30 lidí. Největší zájem byl o
řidičská oprávnění, zejména řidičské průkazy typu C, včetně profesních průkazů a
průkazy na vysokozdvižný vozík.
Výsledky a přínos pro klienty projektu, přestože trval pouhých 9 měsíců, byly opravdu
milým překvapením, a proto jsme se rozhodli hojně navštěvovaný prostor Job Clubu pro
klienty udržet i přes to, že aktuálně neexistovaly grantové výzvy, ze kterých by bylo
možné provoz alespoň dílče platit. Od listopadu 2015 prostor Job Clubu funguje v
omezeném režimu otevíracích hodin (Po a St 9-13:00, ÚT 12-18:00 a Čt 9:00-15:00)
s výrazně nižší nabídkou služeb (odborné sociální poradenství, internet, telefon, nabídka
doprovodů), nicméně jeho návštěvnost je stále poměrně vysoká. Denně našich služeb
využije v průměru 10 lidí.

10

Sociálně-právní poradna R-Mosty
Cílem služby odborného sociálního poradenství je bezplatně, nestranně a důvěrně
poskytnout rady, informace a pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci, převážně
osobám ohroženým sociálním vyloučením. Především se jedná o zvyšování schopností a
zlepšování dovedností klientů řešit nepříznivou životní situaci vlastními silami a o podporu
klientů v uskutečňování pozitivních změn v jejich životě.
Oproti roku 2014 se v roce 2015 zvýšil počet lidí využívajících naší službu, a to z 257 na
286, z čehož bylo 204 žen a 82 mužů. K rostoucímu počtu klientů přispívá mimojiné
umístění služby - přestěhování služby na jinou adresu (Blahoslavova 4, Praha 3) v roce
2014, kde je služba více viditelná.
Lidé k nám zpravidla přicházejí s dotazem, jak řešit situaci, které jim výhledově hrozí, nebo
s problémem, který potřebují akutně vyřešit, nebo i s problémem, který je často ve fázi,
kdy lze řešit pouze částečně. Službu poradny využívají někteří klienti dlouhodobě a někteří
jen jednorázově. Dle povahy zakázek tvoříme individuální plán každého návštěvníka
poradny, přičemž základním étosem je partnerský přístup s ohledem na maximální
podporu osobních kompetencí klienta.
Nejčastější problémy, řešené v poradně, jsou nezaměstnanost, dluhová problematika a
bydlení. Menší část agendy se týká rodinných záležitostí, jako je svěření dětí do péče,
určení otcovství apod. Často se setkáváme s kumulovanými problémy, kdy klient řeší
současně svou finanční, bytovou i pracovní situaci. Specifické pro většinu našich klientů
bývá vysoká míra nezaměstnanosti, nízká úroveň vzdělání, špatná bytová a finanční
situace. Klienti poradny zpravidla velmi těžko získají práci či pronájem bytu. Lze říci, že
většina klientů žije na hranici chudoby a je díky tomu ohrožena potenciálním
bezdomovectvím. Snažíme se klientům pomáhat v oblasti nepojistných sociálních dávek a
podporovat je v nalezení odpovídajícího pracovního uplatnění. V roce 2015 se nám také
dařilo zajištovat pro zájemce psychoterapeutické služby na adrese Verdunská, Praha 6..
Otevírací doba poradny jsou každé pondělí, čtvrtek a pátek 8:30 – 17:00, v úterý a ve
středu 8:30 – 18:00. Naše poradenství bylo v roce 2015 zajištěno dvěma pracovníky na
celé pracovní úvazky. Pracovníci odborného sociálního poradenství pravidelně doplňují
své odborné znalosti jednotlivých oblastech, účastní se akreditovaných kurzů a seminářů,
popřípadě konferencí. Pracovníci také dále pravidelně navštěvují supervizi.
Úspěšnost provozu služby odborného sociálního poradenství potvrzuje jak setrvale
stoupající množství klientů, kteří naši službu vyhledají, tak i stoupající množství výkonů
přímé sociální práce. Zájem o službu je setrvale vysoký a na základě statistiky z roku 2015
a předchozích lze předpokládat, že podobný stoupající trend bude pokračovat i v roce
následujícím.
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Děkujeme za podporu v roce 2015 těmto subjektům a dále dalším firemním i individuálním
dárcům, bez jejichž pomoci bychom v roce 2015 nemohli obsloužit tolik klientů, kolik se
nám jich obsloužit podařilo!

Hlavní město Praha
ESF Operační program Op LZZ
Úřad vlády České republiky
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Městská část Praha 3
Město Mladá Boleslav
ESF Operační program Praha adaptabilita
Nadace OSF
Česká spořitelna
Uptown
Středočeský kraj
Nadace ČEZ
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