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O nás
Spolek R - Mosty je 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, kde od padesátých let dvacátého
století žijí početné romské komunity. Mnoho těchto obyvatel se, zejména po roce 1989, začalo stále více ocitat
v koloběhu sociálního vyloučení. Posláním R - Mostů bylo podporovat tyto skupiny a jednotlivce. Se zavedením
zákona o sociálních službách se organizace proilovala jako poskytovatel tří základních sociálních služeb a její 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 3 na Žižkově. Všechny tyto služby jsou dnes
registrovány 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 speciik romských
žáků, čímž se snažíme přispívat k větší otevřenosti hlavního vzdělávacího proudu pro romské děti. V roce 2016 jsme
také pokračovali v provozování Job Clubu v Husitské ulici, která je jednou z hlavních tepen pražského Žižkova.
Protože se situace na trhu práce změnila, rozhodli jsme se rozšířit naši nabídku a požádali jsme o investiční i provozní
dotaci na rekonstrukci prostor a jejich následný provoz v podobě komunitního centra. Velkým úspěchem naší
organizace v tomto roce bylo také rozvinutí inovativního projektu Férové bydlení, který pomáhá získávat standardní
bydlení obětem etnické diskriminace a dalším znevýhodněným osobám. I díky tomuto projektu jsme v prosinci získali
ocenění v podobě prestižní ceny Roma Spirit v kategorii nevládní organizace. V roce 2017 nás, vzhledem k novým
projektům a díky rozvoji těch stávajících, čeká rozšíření pracovního týmu až na 40 zaměstnanců. Doufáme také,
že se nám podaří získat investiční dotaci na nákup a rekonstrukci našeho Azylového domu v Mladé Boleslavi.
Tak nám držte palce!

projekty R - Mosty, z. s.
KLUB R - MOSTY - NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V MLADÉ BOLESLAVI
SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ PORADNA
ULIČNÍK - MOBILNÍ NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
JOB CLUB
VZDĚLÁVÁNÍ
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Kontaktní údaje a správní orgány

Kontaktní údaje a správní orgány
Statutární orgán: Mgr. Jakub Čihák / ředitel R - Mosty, z. s.
+420 608 435 355
jakub@r-mosty.cz

Zapsaný spolek R - MOSTY
Blahoslavova 4, Praha 3, 130 00
IČO: 67776779
+420 222 581 247
kancelar@r-mosty.cz

Azylový dům R - Mosty
Nádražní 43, Mladá Boleslav
+420 326 723 005
Bc. Pavlína Radlová / vedoucí
+420 725 319 948
pavlina@r-mosty.cz

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:

azylový dům
PRO MATKY S DĚTMI V MLADÉ BOLESLAVI

Jana Trombiková /předsedkyně výboru
Mgr. Barbora Šebová

Nízkoprahový klub R - Mosty
Cimburkova 600/18, Praha 3
+420 702 019 556
Bc. Tomáš Rezek / vedoucí
+420 222 581 241
tomas@r-mosty.cz

PhDr. Andrej Sulitka
Michal Grundza
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Sociálně právní poradna
Blahoslavova 230/4, Praha 3
+420 222 581 241
Mgr. Zuzana Kaněrová / vedoucí
+420 222 581 241
zuzana@r-mosty.cz
Job Club Restart
Husitská 114/74, Praha 3
+420 222 221 644
Mgr. Martina Hrdličková / vedoucí
restart@r-mosty.cz

Nízkoprahová bezplatná služba pro osoby hledající práci

Vzdělávání R - Mosty a projekt Férové bydlení
Blahoslavova 230/4, Praha 3
+420 222 581 241
Bc. Adam Pospíšil
adam@r-mosty.cz
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PODROBNÁ ZPRÁVA O NAŠÍ ČINNOSTI V ROCE 2016

kUb

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub R-Mosty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub R-Mosty
Klub je místem, kde se děti a mládež mohou setkávat s vrstevníky, najít podporu od kvaliikovaných 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. 600/18
a jeho terénní formu v podobě streetbusu Uličník také v ulicích Prahy 3 (zejména na náměstí Jiřího z Poděbrad).

V roce 2016 Klub navštívilo 169 dospívajících v ambulantní formě (Klub v Cimburkově ulici) a 98 v terénní formě
(bus Uličník). Pracovníci jim poskytli přes 1750 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 hry na tradiční hudební nástroje, čímž se Klub vrací
ke své tradici tvorby. Další novinkou byl kroužek Street Dance.

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 a třeba i doprovod při řešení situací,
na které dospívající nemá dostatek 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.

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 2016 uspořádali několik meziklubových
turnajů 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 dosahoval medailových umístění
a účast v projektu Nízkoprahová liga férového fotbalu.

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 tím, že se nechce zapojit. Uvnitř zařízení platí pravidla respektu a bezpečného chování.
Jsme otevřeni pro všechny od 10ti do 18ti let bez rozdílu přesvědčení, vzhledu nebo příslušnosti.

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 středočeského Srbska.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub R-Mosty
V realizačním týmu působili celkem 4 kontaktní pracovníci a další volnočasoví lektoři. Tým je pod pravidelnou
supervizí, která dále rozvíjí možnosti podpůrné práce s mládeží, pracovníci také procházejí pravidelným vzděláváním,
účastní se stáží a aktivně přispívají v konferencích.
Celkový počet uživatelů
Z toho v ambulantní formě
Z toho v terénní formě

267
169
98

Počet hodin přímé práce za rok

1764

Počet dní v roce otevřeno

265

Počet návštěv za rok
Velikost úvazků celkově (přímá i nepřímá práce)

4317
4,1

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Klub R - Mosty
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Akreditovaný kurz Pedagog a sociokulturní speciika romských žáků
V roce 2016 jsme díky dotaci MŠMT ČR a dalších drobných zdrojů pokračovali v realizaci akreditovaných kurzů
pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními speciiky romských žáků. 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 speciikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin.
Součástí semináře byla také prezentace příkladů dobré praxe v oblasti inkluzivního 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 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. Kurz se snaží přispívat k větší otevřenosti škol vůči speciickým potřebám romských dětí.
Kvalita a připravenost pedagogů je pro podporu pozitivního trendu, dnes tolik skloňované inkluze, klíčová.

Kurz o sociokulturních speciikách romských žáků v Nežichově u Toužimi
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Projekt Férové bydlení

Projekt Férové bydlení

Jednou z největších agend naší Sociálně-právní poradny a Azylového domu je vyhledávání vhodného bydlení
klientům, kteří jsou často obětí etnické diskriminace. Podpora státu v podobě funkčního zákona o sociálním bydlení
stále chybí, aktivita obcí je minimální a soukromý realitní trh naše, zejména romské, klienty diskriminuje. V roce 2016
jsme proto začali za inanční podpory Úřadu Vlády realizovat vlastní koncept s názvem Férové bydlení. Podobné
projekty už od sedmdesátých let minulého století běžně fungují v západní Evropě (např. v Belgii a ve Francii)
pod pojmem sociální realitní agentura. Tyto agentury zprostředkovávají pronájem nemovitostí marginalizovaným
skupinám, v rámci prevence a řešení sociálních problémů. V západní Evropě mají tyto společnosti podporu státu
a ukotvení v zákonech jako pevný segment řešení sociálního bydlení.
U nás jsme, bohužel, na začátku a dá se říci, že projekt Férové bydlení
je průkopníkem tohoto konceptu v České republice.

V rámci projektu Férové bydlení, včetně jeho pilotní fáze s názvem Bydlení především, se podařilo nalézt bydlení
pro 12 rodin. Projekt Férové bydlení již zpočátku kladl důraz i na informační kampaň zaměřenou na majitele bytů
a nemovitostí, ale i na širokou veřejnost. Díky tomu se někteří majitelé začali ozývat sami.

Hlavním smyslem projektu je řešení situace lidí, kteří se ocitli v bytové nouzi,
a to prostřednictvím soukromého trhu s nemovitostmi. Nabízíme komplexní
servis jak majitelům, tak nájemníkům, a tím se stáváme sociálně odpovědnou
realitní agenturou. Byty hledáme například pro početné rodiny, romské
nájemníky nebo matky samoživitelky. Projekt Férové bydlení zahrnuje
vytipování vhodných nájemníků, zprostředkování osobní schůzky a prohlídky
bytu, zajištění právního servisu a korektní smlouvy, včetně férového nájemného a kauce, předání bytu a v případě potřeby návaznou asistenci klientům tak,
aby mohl nájemní vztah dlouhodobě a bezproblémově fungovat.

Projekt má ambici působit jako příklad dobré praxe a nabalovat na sebe další zájemce na straně majitelů
nemovitostí, kterých je stále výrazně méně oproti potřebám na straně klientů projektu. I proto se pravidelně účastníme
konferencí a pracovních skupin a prezentujeme svoje zkušenosti. Podařilo se nám přitáhnout pozornost několika
významných médií, včetně České televize a Českého rozhlasu. Zároveň pracujeme na metodologii projektu.
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„S partnerem jsme stáli před rozhodnutím, jakou cestu zvolit při pronajímání našeho bytu. Preferovali jsme
řešení bez realitní agentury, neměli jsme však dostatek času ani zkušeností, což v nás vyvolávalo mnohé obavy.
Narazili jsme přitom na projekt Férové bydlení, který se nám okamžitě jevil jako ideální možnost. Nemuseli jsme
se starat o hledání nájemníků, nájemní smlouvu ani o to, jak postupovat v případě, kdyby se v našem vztahu
s nájemníky vyskytly nějaké problémy. Navíc jsme uvítali příležitost pomoci konkrétní rodině,“ říká o projektu
Veronika Jírů, spolumajitelka jednoho z poskytnutých bytů.

V prosinci jsme získali ocenění Roma Spirit v kategorii nevládních organizací. Porota nás vybrala s ohledem
na dlouhodobou práci na poli sociální prevence a na realizaci programů reagujících na aktuální potřeby romské
menšiny. Konkrétně pak ocenila právě projekt Férové bydlení.
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Azylový dům R - Mosty

Projekt Férové bydlení

azylový dům
PRO MATKY S DĚTMI V MLADÉ BOLESLAVI

Službu Azylového domu v provozujeme v Mladé Boleslavi už od roku 2009.
Během roku 2016 u nás bylo ubytováno 51 dospělých a 105 dětí. Nejvíce z nich pocházelo z Prahy
a ze Středočeského kraje, 18 klientek k nám přišlo z jiných krajů a jedna klientka byla z Bulharska.
Celkový počet zájemců o naše služby z řad dospělých činilo 93 osob, ne na všechny nám bohužel zbývaly kapacity.
Za celý rok jsme evidovali 3476 výkonů sociální práce:
1539 konzultací, 935 uskutečněných telefonátů, 455 dotazů, 282 dopisů, 175 práce s internetem,
78 asistencí na úřadech, v lékařských zařízení či při různých jednáních, 4 poskytnutí materiální pomoci,
a řešili jsme 4 stížnosti.
bydlení
dávky hmotné nouze
věci týkající se pobytu v AD a IP
rodina, vztahy, vzdělávání
žádosti o ubytování v AD
dluhová problematika
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obecné informace
zaměstnání
zdravotnictví
občansko-právní záležitosti
zprávy pro OSPOD
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Azylový dům R - Mosty
Nejčastěji řešená témata sociální práce v roce 2016:
V roce 2016 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 2 dětem z veřejnosti.
Pravidelně s dětmi pracovaly dvě dobrovolnice a 4 studentům VŠ a 4 studentům SŠ jsme umožnili u nás
vykonat i praxi.
Mimo standardní poskytování sociálních služeb jsme se snažili v roce 2016 věnovat také dětem. Proto jsme
např. jezdili do Prahy na promítání pohádek a ilmů pro děti z azylových a dětských domovů, které probíhalo v kině
Lucerna nebo v Cinema star 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 využili možnosti jízdy na koních. Letos poprvé jsme uspořádali i týdenní,
letní tábor pro děti v jižních Čechách – zúčastnilo se ho 15 dětí.
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.
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Job Club RESTART

Job Club RESTART

Nízkoprahová bezplatná služba pro osoby hledající práci

Job Club Restart, který navazuje na projekt Restart Městské části Prahy 3, Naděje a R - Mostů, pokračoval v činnosti
i v roce 2016. Původně byl projekt plně hrazen z prostředků Operačního programu Praha – Adaptabilita a jeho cílem
bylo zlepšit postavení znevýhodněných osob na trhu práce. Umožňoval klientům vstup či návrat do pracovního
procesu a poskytoval také podporu při udržení si získaného pracovního místa. Náplň projektu jsme se snažili
dodržovat také v roce 2016, i když nástroje pro podporu již byly bez možnosti poskytovat kvaliikační
a rekvaliikační kurzy, pracovní stáže, pracovní terapie a tréninková pracovní místa.

V průběhu září až listopadu 2016 jsme v rámci jednoduchého dotazníkového šetření mezi klienty zjišťovali zájem
o připravované komunitní aktivity v sociální oblasti, jejichž zahájení plánujeme na rok 2017. Z ankety vyplynulo,
že největší zájem mezi klienty zaznamenala problematika exekucí a hlavního pracovního poměru. V prosinci jsme
v rámci zvyšování odbornosti při poskytování podpory v Job Clubu navštívili sociální služby zaměřené na podporu
osob bez domova ve Vídni.
V roce 2016 využilo služeb Job Clubu celkem 622 osob. Počet nových, unikátních klientů v roce 2016 byl 208.
69% všech nových klientů představují osoby bez domova.

V roce 2016 poskytoval Job Club klientům služby 4 dny v pracovním týdnu, přičemž během pátků probíhalo
nárazově vzdělávání v práci s počítačem. Klienti využívali lektora z řad dobrovolníků individuálně, nebo v menších
skupinkách. Tímto vzděláváním v délce 25 vyučovacích hodin úspěšně prošlo celkem 7 klientů.

Považujeme za důležité vyzdvihnout fakt, že služba fungovala v roce 2016 bez důrazné propagace mezi cílovou
skupinou, a přesto byla její kapacita zcela naplněna a využita. Pokud bude v příštím roce, díky silnějšímu inančnímu
zabezpečení, možné najmout více pracovníků v přímé péči, stoupne pravděpodobně přímou úměrou i počet
obsloužených uživatelů. Pokud bude možné posílit terénní složku této komunitní služby, dojde i k nárůstu
efektivity poskytovaných služeb v Job Clubu.

Prostor Job Clubu je určený pro osoby v tíživé životní situaci a nabízí možnost zdarma využít internet, PC a telefon.
Těžištěm práce je sociální poradenství. Rok 2016 můžeme charakterizovat jako rok, ve kterém jsme hledali
nejvhodnější přístup jak skloubit potenciál nabízený technickým zázemím (7 PC, tiskárna, telefon) s potřebami
jednotlivců – osob v tísnivé sociální situaci. Nejčastější zakázkou naší služby, jak již z názvu vyplývá,
je nabídka podpory a součinnost při hledání zaměstnání. Klienti však zpravidla řeší současně více probémů.
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Sociálně - právní poradna R -Mosty

Job Club RESTART

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. Tyto obecné cíle se nám daří
dlouhodobě naplňovat.
Oproti rokům předchozím se v roce 2016 opět zvýšil počet klientů využívajících službu. V roce 2016 naši službu
využilo 289 klientů, z čehož bylo 192 žen a 97 mužů. K rostoucímu počtu klientů přispívá mimo jiné umístění služby,
kde je služba více viditelná a také spolupráce v rámci projektu Job Club RESTART.
V roce 2016 byla ambulantní služba sociálně-právního poradenství k dispozici pro klienty opět každé pondělí,
čtvrtek a pátek 8:30 – 17:00, v úterý a středu 8:30 – 18:00. Stále platí, že klienti mohou do poradny přijít bez
objednání, avšak v takovém případě musí počítat s tím, že přednost mají objednaní klienti. Terénní forma sociální
práce je poskytována po domluvě v rámci provozní doby odborného sociálního poradenství. Odborné sociální
poradenství bylo v roce 2016 zajištěno dvěma pracovníky na celé pracovní úvazky. Pracovníci odborného sociálního
poradenství pravidelně doplňují své odborné znalosti v jednotlivých oblastech, účastní se akreditovaných kurzů
a seminářů, popřípadě konferencí. Pracovníci také dále pravidelně navštěvují supervizi.
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Sociálně-právní poradna R-Mosty

Sociálně-právní poradna R-Mosty

Službu poradny využívají klienti dlouhodobí, kteří poradnu navštěvují pravidelně či několikrát po sobě, i klienti
jednorázoví. Klienti 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 pouze vyřešit jeho části. S klienty
pracujeme na základě jejich zakázky a postupně naplňujeme její cíle, které jsou součástí individuálního plánování.
Cíle klientů se nám daří ve většině případů průběžně naplňovat.

I v roce 2016 byly klientům poradny na vyžádání poskytovány psychoterapeutické konzultace, které využívali
především lidé v obtížných životních situacích. Současně doufáme, že se bude tato služba pro klienty rozšiřovat,
neboť zájem o službu z řad klientů je vysoký.
Klientům je v rámci provozu sociálně-právní poradny k dispozici čekárna s hernou pro děti, dvě poradenské
místnosti zajišťující soukromí při konzultacích. Dále mají klienti možnost zdarma využít internet na dvou počítačích
a telefon. Úspěšnost provozu služby odborného sociálního poradenství potvrzuje jak setrvale stoupající množství
klientů, kteří naši službu vyhledají, tak i stoupající množství výkonů přímé sociální práce. Rok 2016 opět potvrdil,
že zájem o službu je setrvale vysoký a že podobný stoupající trend bude pokračovat i v roce následujícím.

Klienti se na nás obracejí hlavně s problematikou práce, inancí, bydlení, sociálních dávek. Často se setkáváme
s kumulovanými problémy, kdy klient řeší současně svou inanční, bytovou i pracovní situaci. Speciickou
charakteristikou většiny našich klientů bývá dlouhodobá či opakovaná nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání,
špatná bytová a inanční 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.
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ReLog

FEAD
Na podzim jsme se zapojili do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám II (zkráceně „PoMPO II“), který je inancován z Evropského fondu pomoci nejchudším osobám
(FEAD) prostřednictvím Operačního programu Potravinové a materiální pomoci.

Na činnost Sociálně-právní poradny, Azylového domu a projekt Férové bydlení navazuje náš interní projekt ReLog
(REgionální REdistribuce a LOGistika), který formalizuje naše dlouholeté humanitární aktivity. Jeho hlavním cílem
je na profesionální úrovni zajistit redistribuci potravinové a materiální pomoci od solidárních spoluobčanů potřebným.

Na základě partnerské smlouvy s Potravinovou bankou Praha jsme se stali tzv. spolupracujícím subjektem,
který je oprávněný odebírat humanitární pomoc (potraviny, hygienické potřeby, základní ošacení a nádobí)
a dále ji distribuovat potřebným lidem – ať už se jedná o klienty našich služeb (Poradna, AD, KCH) či klienty
dalších organizací (Letní dům, Kuchařky bez domova, „Klokánek“) a institucí (OSPOD MČ P3).

Přijímáme věcné dary od jednotlivců (např. oblečení či drobné vybavení domácnosti) i od irem (nábytek, atd.),
které katalogizujeme a následně nabízíme zájemcům z řad našich klientů. Protože se ne vždy daří sladit nabídku
s poptávkou, doplňujeme potřebné komodity rovněž z inančních darů, za které tímto ještě jednou děkujeme všem
laskavým přispěvatelům.
Chtěli bychom, aby byl ReLog v budoucnu soběstačný – ideálně pod hlavičkou sociálního podniku, snažíme
se proto nabízet irmám komerční aktivity spojené se stěhováním: vyklízení kanceláří, malování, stěhování či renovaci
nábytku.
Do veškerých činností v rámci ReLogu zapojujeme naše klienty Věříme, že díky profesionalizaci v této oblasti
se nám podaří nabídnout přivýdělek většímu počtu zájemců.
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Náboženská společnost českých unitářů

Uptown, s. r. o.

www.r-mosty.cz / tel. sídlo: +420 222 581 241, tel. AD Ml. Boleslav: +420-326 723 005; L 7624 u Měst. soudu v Praze
9. 8. 2017 19:59:44

