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Vážení kolegové, klienti, donátoři, sponzoři, milí čtenáři,

rok 2017 znamená, že R-Mostům je 25 let. Toto výročí jsme nijak okázale neoslavovali, jelikož
pro nás znamená jediné – a to, že jsme díky příznivým okolnostem (a bezpochybné náklonosti
pozemských i nadpozemských sil) měli dost času na to prokázat, zda naše práce má smysl a
užitek. Snad jsme prokázali, že obojího se skrze naše klienty společnosti dostává.

Přeje Vám pěkné letní dny

Za R-Mosty, z.s.
Jakub Čihák, ředitel



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 profilovala 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 specifik 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.



Kontaktní údaje a správní orgány

Název: R-Mosty, z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Registrace MV ČR:  17. července 1996, č.j.: II/s-OS/1-30373/96-R

Sídlo: Blahoslavova 4, Praha 3, 130 00
IČ: 67776779
Spolkový rejstřík:  spisová značka L 7624 vedený u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení:  SBERBANK, a.s.
Číslo účtu: 4200148948/6800

Telefon: +420 222 581 247
E-mail: kancelar@r-mosty.cz
Internet: http://www.r-mosty.cz

Výkonný výbor:

Jana Trombiková /předsedkyně výboru
Mgr. Barbora Šebová
PhDr. Andrej Sulitka
Michal Grundza
Mgr. Jakub Čihák

Statutární orgán:  Mgr. Jakub Čihák / ředitel R  -  Mosty, z. s.
Telefon: +420 608 435 355
E-mail:  jakub@r-mosty.cz

Azylový dům R - Mosty

Adresa: Nádražní 43, Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 723 005
Vedoucí: Bc. Pavlína Radlová
Telefon: +420 725 319 948
E-mail: pavlina@r-mosty.cz



Nízkoprahový klub R – Mosty

Adresa: Cimburkova 600/18, Praha 3
Telefon: +420 702 019 556
Vedoucí: Mgr. Tomáš Rezek
Telefon: +420 222 581 241
E-mail: tomas@r-mosty.cz

Sociálně právní poradna

Adresa: Blahoslavova 230/4, Praha 3
Telefon: +420 222 581 241
Vedoucí: Mgr. Barbora Lahodová
Telefon: +420 222 581 241
E-mail: barbora@r-mosty.cz

Komunitní centrum Husitská  (KCH), Husitská 114/74, Praha 3

Přízemí KCH – Nízkoprahové sociálně-aktivizační centrum
Vedoucí: Mgr. Et Mgr. Henrieta Votíková
Tel: +420 222 221 644
E-mail: kch-aktivizace@r-mosty.cz

Suterén KCH – Kulturně-osvětové centrum
Vedoucí: Mgr. Zuzana Čiháková
Tel: +420 222 221 644
E-mail: zuzanac@r-mosty.cz

Koordinátoři vzdělávacích programů:

Vzdělávání pedagogů: Bc. Adam Pospíšil, tel. +420 222 581 241, e-mail: adam@r-mosty.cz
Vzdělávání soc. pracovníků:  Mgr. Jan Dobeš, tel. +420 222 581 241, e-mail: jand@r-mosty.cz

Koordinátoři projektů:

Férové bydlení : Bc. Adam Pospíšil, tel. +420 222 581 241, e-mail: adam@r-mosty.cz
ReLog: Martin Nossberger, tel. +420 222 581 241, e-mail:martin@r-mosty.cz
Projekty ESIF: Mgr. Kamila Nováková, tel. +420 222 581 241, e-mail:kamila@r-mosty.cz
Provozní manažer: Martin Nossberger, tel. +420 222 581 241, e-mail:martin@r-mosty.cz



Podrobná zpráva o naší činnosti

Registrované sociální služby

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. 600/18 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 pomoc v krizi,
rozvojové rozhovory, doučování a třeba i doprovod při řešení situací, na které
dospívající zatím 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.

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 či příslušnosti.

V roce 2017 Klub navštívilo 139 dospívajících v ambulantní formě (Klub v Cimburkově
ulici) a 139 v terénní formě (bus Uličník). Pracovníci jim poskytli přes 1529 hodin
podpory. K pravidelně nabízeným aktivitám patří hudební zkušebna podporovaná
Ministerstvem kultury ČR („Bašaven Čhavale!“), otevřená tři dny v týdnu, ve které
působili lektoři volnočasových aktivit. Návštěvníci tradičně tvoří hudbu a texty ve stylu
hip-hop, R´n´B a funk se známým raperem Henrym D. V týmu působí i
multitalentovaný lektor hry na tradiční hudební nástroje, čímž se Klub vrací ke své
tradici tvorby.

Během roku proběhly velké akce jako například Valentýnské odpoledne, Prom Párty –
ples v Klubu, Duchařské odpoledne, Vánoční výlety a společná večeře. Každý měsíc



probíhá turnaj ve stolním fotbálku s „profesionálním dobrovolníkem“ z České
fusbalové asociace, v roce 2017 uspořádali několik meziklubových turnajů pro týmy z
ostatních pražských zařízení a zúčastnili se oficiálních turnajů asociace po celé Praze.

Klub R-Mosty také pořádal pětidenní tábor na statku ve východočeské Hajnici, který si v
duchu rozvíjení samostatnosti museli účastníci plánovat a organizovat sami. Další
výjezd směřoval do Rovenska pod Troskami a jednodenní výlety byly věnovány
návštěvě plzeňské Techmanie a památníku v Terezíně. Výlety byly realizovány díky
grantu Městské části Prahy 3.

Na území Prahy 3 se mladému týmu návštěvníků Klubu podařilo vyhrát místní kolo ve
filmové preventivní soutěži Antifet Fest a s autorským snímkem Živé vysílání. Tento
krátký film získal poté na celopražském finále mimořádné ocenění za střih.

Úspěch zaznamenal i projekt Streetbus Uličník, který objednává Praha 3. V roce 2017
byl Magistrátem hlavního města Prahy oceněn jako nejlepší projekt prevence
kriminality.

V realizačním týmu působilo celkem 5 kontaktních pracovníků a další lektoři
volnočasových aktivit. 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.

Zařízení spolupracuje s ostatními podobnými službami v lokalitě, pracovníci Klubu jsou
též součástí pracovní skupiny místního komunitního plánování a participují i na dalších
rozvojových setkáních v oblasti sociálních služeb či školství.

Celkový počet uživatelů 278
Z toho uživatelů služby v ambulantní formě 139
Z toho uživatelů služby v terénní formě 139
Počet hodin přímé práce za rok 1529
Počet dní v roce otevřeno 247
Počet návštěv za rok 2703

Azylový dům pro matky s dětmi

Služby našeho azylového domu jsou nepřetržitě využívány od samého počátku (od
roku 2009). Za rok 2017 prošlo azylovým domem 68 dospělých klientů (z toho 4 muži)



a 157 dětí. Pokoj okamžité potřeby (tzv. krizový pokoj) využilo za loňský rok celkem 26
klientek s 54 dětmi, z nichž poté bylo možné z kapacitních důvodů přijmout na běžný
pobyt pouze 9 klientek. Naše klientky pocházely nejvíce ze Středočeského kraje (31) a
poté z Libereckého kraje (10), ostatní klientky byly z jiných krajů, 2 klientky pocházely
ze Slovenské republiky. Oproti předchozímu roku se zvýšil i počet zájemců na 132,
z nichž 52 pocházelo ze Středočeského kraje.

V roce 2017 jsme evidovali 3 301 výkonů sociální práce v následující struktuře:

1274 konzultací, 1189 uskutečněných telefonátů ve prospěch klientů, zodpověděli
jsme 283 dotazů a sepsali 149 dopisů, dále pak 222 práce s internetem, 155 asistencí
na úřadech, v lékařských zařízeních či při různých jednáních, převážně v rámci projektu
Férové bydlení (80), 27 poskytnutí materiální pomoci, a řešili jsme 2 stížnosti.

 Nejčastěji řešená témata v rámci sociální práce AD:

dávky hmotné nouze, bydlení, věci týkající se pobytu v AD a individuálního plánu,
rodina, vztahy, vzdělávání, žádosti o ubytování v AD, dluhová problematika, obecné
informace, zaměstnání, zdravotnictví, občansko-právní záležitosti a zprávy pro OSPOD.

Klientky mají také možnost využívat materiální a potravinovou pomoc získanou díky
zapojení R-Mostů do projektu MPSV Potravinová a materiální pomoc nejchudším
osobám II (dále „PoMPO II“), který je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám (FEAD), a rovněž z darů od Potravinové banky Prahy a Středočeského kraje.
Dále využívají ošacení, hračky pro děti a vybavení do domácnosti od mnoha drobných
dárců.

V roce 2017 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 3 dětem z veřejnosti. Školku vede zkušená pedagožka
s jednou asistentkou. Naše školka fungovala celoročně v době letních prázdnin
v omezeném režimu.

Do Azylového domu pravidelně přicházejí s dětmi pracovat dobrovolníci z
Dobrovolnického centra pro oblast sociálních služeb, podporovaného a zřizovaného
Magistrátem města Mladá Boleslav. S dětmi si hrají, vyrábějí dárky či tradiční předměty
k různým příležitostem např. velikonoce, pečou perníky či chodí na výlety. Jednou
týdně za nimi přichází také dobrovolnice – pedagožka, která je doučuje několika
předmětům.



V roce 2017 jsme umožnili v azylovém domě vykonat praxi 3 studentkám VŠ sociálního
směru.

Mimo standardní poskytování sociálních služeb jsme v roce 2017 se snažili věnovat
také dětem. Proto jsme např. jezdili do Prahy na promítání pohádek, které probíhalo 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.

Stejně jako rok předchozí jsme uspořádali letní tábor pro děti – zúčastnilo se ho 15
dětí. Tentokráte jsme však vyjeli do Prahy za historií a také vyzkoušet laser game, což
obzvláště ocenili hlavně chlapci. Na Mikuláše k nám zavítaly studentky Střední odborné
školy Mája, které pro děti připravily krásné „čertovské odpoledne“. O Vánocích jsme
využili mnoho akcí a přijali celou řadu darů pro děti z Azylového domu. Chtěli bychom
za to poděkovat především 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,
studentům lékařské fakulty v Praze, Střední škole Maja, Potravinové bance,
Dobrovolnickému centru, obci Kochánky a dalším.

Sociálně právní poradna

Sociálně právní poradna dlouhodobě poskytuje služby osobám, které se ocitly
v nepříznivé životní situaci či v krizi a neví si v současné situaci rady. Do poradny
dochází jednotlivci i rodiny s dětmi, pro uživatele s dětmi máme k dispozici čekárnu
vybavenou hračkami a dětským koutkem, který je volně k využití. Konzultace s klienty
probíhají v jedné ze dvou konzultačních místností, které zaručují klientům soukromí a
diskrétnost.

Uživatele poradny tvoří jednorázoví klienti, kteří potřebují vyřešit svojí aktuální
krizovou situaci a v budoucnu již službu nepotřebují, dále pak pravidelní klienti, kteří
docházejí do poradny během roku opakovaně. S pravidelnými klienty v poradně
uzavíráme smlouvu o spolupráci a vytváříme individuální plán, kde je zachycena
konkrétní zakázka klienta, se kterou do poradny dochází. V případě složitější životní
situace se s klienty domlouváme na více setkáních, během kterých se snažíme vyjasnit
současnou situaci a nabídnout vhodná řešení. Individuální plán v těchto případech
slouží k lepší orientaci v situaci klienta a ujasnění si cílů spolupráce.



Oblasti sociálně právního poradenství jsou široké. Nejčastěji do poradny přichází klienti
z důvodu ztráty zaměstnání či bydlení, potřeby vyřízení nepojistných sociálních dávek,
pomoci s finančními problémy. Vzhledem k tomu, že většina uživatelů poradny řeší
finanční problémy spojené s nedostatkem materiálních prostředků, častým tématem v
poradně je i dluhové poradenství.

Během roku 2017 klienti nejčastěji řešili téma bydlení a nepojistných sociálních dávek.
V této oblasti jsme klientům především pomáhali uplatňovat jejich práva, radili jsme
jim, jak sepsat odvolání a pomáhali jsme při komunikaci s institucemi.

Uživatelé sociálně právní poradny mají v případě potřeby také k dispozici počítač s
internetem, který je umístěn v čekárně poradny a možnost využít telefon.

Stejně jako v minulém roce jsme klientům nabízeli na vyžádání a na základě aktuální
potřeby psychoterapeutické konzultace. Tuto službu využili především klienti v aktuální
tíživé životní situaci v podobě několika sezení.

V roce 2017 naši službu využilo 340 klientů, z toho 234 žen a 106 mužů. Oproti
minulému roku  došlo k nárůstu počtu klientů, kteří využili služby sociálně právní
poradny, a to o 51 nových uživatelů. Za nárůstem klientů stojí ve větší míře také
zapojení do projektu PoMPO II. a distribuce potravinové pomoci pro osoby v hmotné
nouzi a ve finanční tísni.

Díky zapojení do projektu PoMPO II. jsme měli možnost podpořit klienty také formou
potravinové a materiální pomoci. Výdej potravinové a materiální pomoci probíhal
mimo provozní dobu poradny.

Od května 2017 jsme výdej potravinové pomoci otevřeli i lidem, kteří dosud do
poradny nedocházeli, ale prokazatelně se nacházeli v hmotné nouzi. Během
otevřených výdejů potravin jsme informovali uživatele o možnosti využití služeb
sociálně právní poradny a podařilo se nám tak oslovit skupinu lidí, kteří dosud služby
poradny nevyužívali. Jednalo se především o jedince v invalidním a starobním důchodu
či jednotlivce v hmotné nouzi, kteří se ocitli přechodně ve finanční tísni. Ukázalo se, že
i tato skupina potřebuje podporu v oblastech života, ve kterých poskytujeme
poradenství a tímto způsobem se o našich službách dozvěděli.





Vzdělávání

Akreditovaný kurz Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků

V roce 2017 jsme díky dotaci MŠMT ČR a dalších drobných zdrojů pokračovali v
realizaci akreditovaných kurzů pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními
specifiky romských žáků.

Čtyři běhy semináře absolvovalo celkem 81 pedagogických pracovníků z celé České
Republiky. Účastníci získali komplexní informace v podobě ucelených dat o romské
historii, jazyce, kulturních specificích 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. Prezentované 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
specifickým potřebám romských dětí. Kvalita a připravenost pedagogů je pro podporu
pozitivního trendu, dnes tolik skloňované inkluze, klíčová.

Akreditovaný kurz „Jsem ok, jsi ok“ pro pracovníky úřadů práce

V roce 2017 jsme připravili kurz zaměřený na rozvoj profesionality sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách při práci s klienty v sociálním vyloučení,
chudobě či z odlišného sociokulturního prostředí s názvem „Jsem ok, jsi ok“, který je
primárně určen pracovníkům Úřadu práce ČR (zejména na kontaktních a krajských
pracovištích).

Tento kurz je koncipován jako dvoudenní, ke stěžejním tématům prvního dne patří
sebedefinice pomáhajícího profesionála, práce se stresem a psychohygiena, ve
druhém dni se účastníci seznamují s problematikou sociálního vyloučení a vyloučených
lokalit a metodami a formami efektivní intervence u osob, které spadají do některé či
více shora uvedených cílových skupin.



Kurz získal akreditaci MPSV, v červnu a září proběhy dva pilotní běhy pro pracovníky
KrP ÚP Praha, Kontaktních pracovišť a GŘ ÚP v Praze, kterých se celkem zúčastnilo 21
osob. Oba realizované programy měly ze strany účastníků i zadavatelů velmi pozitivní
odezvu a ambici, aby daný program absolvovaly další pracovníci ÚP ČR.

Dlouhodobé grantové projekty zaměřené na rozvoj komunity

Férové bydlení

Jednou z největších agend naší Sociálně-právní poradny a
Azylového domu je pomoc pří 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
finanční podpory Úřadu Vlády realizovat vlastní projekt s názvem Férové bydlení.
Podobné koncepty běžně fungují v západní Evropě (např. v Belgii a ve Francii) již od
sedmdesátých let minulého století pod pojmem sociální realitní agentura. Tyto
agentury v rámci prevence a řešení sociálních problémů zprostředkovávají pronájem
nemovitostí marginalizovaným skupinám. V západní Evropě mají tyto instituce
podporu státu a ukotvení v zákonech jako pevný segment řešení sociálního bydlení. U
nás jsme, bohužel, na začátku a  projekt Férové bydlení patří k průkopníkům tohoto
trendu v České republice. Během roku 2017 se nám podařilo tento inovativní koncept
nadále upevnit a rozvinout.

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.

V rámci projektu Férové bydlení se nám během roku 2017 podařilo nalézt bydlení u
soukromých majitelů na volném trhu s byty pro 16 rodin. Oproti pilotní fázi jde o
významný posun. Rostoucí množství získaných příležitostí k bydlení pro naše klienty



svědčí o tom, že naše pozice u majitelů nemovitostí se zlepšuje. Díky tomu se již
někteří  majitelé ozývají sami a mají zájem o spolupráci.

„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.

Projekt Férové bydlení působí již za svou relativně krátkou historii slouží jako příklad
dobré praxe a nabaluje  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 a snažíme se
pro náš koncept získat také partnery na straně obcí a státu.

Vzhledem k tomu, že veškerý odborný servis v rámci Férového bydlení poskytujeme
jak klientům, tak majitelům pronajímaných nemovitostí bezúplatně, neobejdeme se
bez podpory z veřejných zdrojů či soukromých nadačních fondů, za kterou všem
podporovatelům jménem podpořených klientů děkujeme.

ReLog



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.

Přijímáme věcné dary od jednotlivců (např. oblečení či drobné vybavení domácnosti) i
od firem (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 finančních darů, za které tímto ještě jednou děkujeme
všem laskavým přispěvatelům. Zvláštní poděkování pak patří Nadaci ČEZ, díky jejímuž
příspěvku se v r. 2017 podařilo naše aktivity profesionalizovat.

Chtěli bychom, aby byl ReLog v budoucnu soběstačný – ideálně pod hlavičkou
sociálního podniku, snažíme  se proto nabízet firmám 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.

Proti stigmatizaci dětí z dětských domovů

Projekt podpořený Nadací ČEZ má za úkol podpořit děti vycházející z dětských domovů a děti
z pěstounských rodin, a to na jedné straně formou terapeutických skupin pro děti i dospělé,
individuální terapií či výjezdním pobytem; a na straně druhé PR akcemi pro odbornou i laickou
veřejnost, jež měly upozornit na nesnadnost integrace dětí z ústavní péče do běžného
nestigmatizovaného společenského prostředí. Projekt pokračuje i v roce 2018.



Projekty financované z Evropských sociálních a investičních fondů

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. (MPSV – FEAD)

Na podzim r. 2016 jsme se zapojili do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II (zkráceně
„PoMPO II“), který je financován z Evropského fondu pomoci
nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního
programu Potravinové a materiální pomoci.

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 (Sociálně-právní poradna, Azylový dům pro
matky s dětmi), našeho komunitního centra (KC Husitská), či klienty  dalších organizací
(Letní dům, Kuchařky bez domova, Fond ohrožených dětí – „Klokánek“) a institucí
(OSPOD MČ P3).

Součástí projektu byla rovněž realizace doprovodných opatření, jako např. informování
o nabídce sociálních služeb či odborného sociálního poradenství.

Od prosince 2016 do konce roku 2017 jsme díky tomuto projektu podpořili 1205
unikátních klientů potravinovou pomocí a 733 unikátních klientů pomocí materiální,
opakovaně bylo podpořeno celkem 3230 osob v rámci potravinové pomoci a 2261
osob v rámci materiální pomoci. Objem pomoci distribuované v rámci projektu PoMPO
II. v roce 2017 přesáhl 30 tun a její finanční hodnota převýšila 3 mil. Kč.



Komunitní centrum Husitská (Hl. m. Praha – OP PPR)

Od 1.1.2017 realizujeme projekt s názvem „Komunitní centrum Husitská“ (reg. č.
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000145) podpořený z výzvy č. 18 Operačního programu
Praha – Pól růstu ČR (dále OP PPR) částkou 6,2 mil. Kč.

Projekt navázal na naše zkušenosti s fungováním Job Clubu Restart, který byl podpořen
z finančních prostředků OPPA a následně z prostředků Městské části Praha 3. Na
stejné adrese – v Husitské ulici 114/74 – jsme otevřeli komunitní centrum, kde se
mohou setkávat osoby se zranitelných skupin s rezidenty i širší veřejností.
V sociálně-aktivizačním centru, které se nachází v přízemí Komunitního centra Husitská
(dále KCH) jsme se zaměřili na aktivity zaměřené na prevenci sociálního vyloučení, jako
jsou komunitní sociální práce, sociální poradenství v základním rozsahu, asistence
klientům při vyřizování osobních záležitostí, kurzy počítačové a finanční gramotnosti
dle individuálních potřeb klientů, atd.). Tyto aktivity jsou  úzce provázány s terénní
prací a depistážní činností, kterou vykonává smíšený tým R-Mostů, Naděje, z.s. a
Městské části Praha 3.

Provoz KCH na podzim poněkud zkomplikovala rekonstrukce prostor, ve kterém sídlí, a
o které informujeme v další kapitole.

Snažili jsme se vše zorganizovat tak, aby provoz KCH byl stavebními pracemi co
nejméně narušen. Od 20. listopadu 2017 jsme zahájili plný provoz suterénního
kulturně-osvětového centra.

Osvětový, vzdělávací a kulturní program byl rozdělen na aktivity pro veřejnost a
uzavřené akce, prostor bylo také možné po dohodě  využít k bezplatnému pronájmu.
Pro veřejnost byly určeny pravidelné akce: v pondělky odpoledne probíhala setkávání
v rámci projektu Nebuďte sami, s cílem pomoci nalézt cesty z osamění; úterky si
vysloužily přídomek „filmové“, neboť v rámci iniciativy Promitejity.cz jsou pravidelně
nabízeny odpolední a podvečerní projekce dokumentárních filmů (dalšími partnery
jsou např. Česká televize či Jeden svět), přičemž na odpolední promítání navazují
setkávání Klubu (nejen) pro seniory, jednou měsíčně je úterní večer vyhrazen besedám
se zajímavými osobnostmi veřejného života; čtvrteční odpoledne bylo vyhrazeno
ergoterapeutické dílně (kurzy pletení z proutí), večery byly věnovány akcím Klubu
deskových her.

Dopoledne a časy mimo pravidelné aktivity byly vyhrazeny kulturně-osvětovým akcím.
prostor byl mj. využit k Setkání metodiků prevence Prahy 3 či bezplatně pronajat pro



víkendový seminář rehabilitačním arteterapeutickým cirkusem BOMBASTICO.
V podvečerních a večerných hodinách jsou zde pořádány kulturní programy pro
veřejnost (více informací o minulých akcích je k dispozici na
www.husitska.eu/program).

Komunitní centrum Husitská – výstavba

Výše popsaný projekt na zajištění provozu KC Husitská doplňuje od 1.6.2017 investiční
projekt s názvem „Komunitní centrum Husitská – výstavba“ (reg. č.
CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000259), podpořený z výzvy č. 17 OP PPR částkou 4,9 mil
Kč.

Cílem projektu je rekonstrukce přízemí a suterénu domu v Husitské 114/74, kde sídlí
KCH. Během léta se povedlo uzavřít výběrové řízení na dodavatele a provést zhruba ¾
úprav. V příštím roce plánujeme opravit uliční fasádu a upravit průjezd.

Ukončování bezdomovectví

Náš poslední letošní evropský projekt se jmenuje „Posílení znalostní základny
samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví“ (ale raději mu říkáme jen jeho
kratším názvem „Ukončování bezdomovectví“), který byl podpořen z výzvy č. 124
Operačního programu Zaměstnanost. Ve spolupráci s partnery – Sociologickým
ústavem AV ČR, v. v. i. a Platformou pro sociální bydlení jsme jej zahájili 1.5.2017.

Naším cílem je zvýšit efektivitu řešení bytové nouze. Místním samosprávám, které se s
námi rozhodnou spolupracovat, předáváme své know-how a pro tyto potřeby
vytváříme vlastní praktické nástroje, které samosprávám a zapojeným neziskovým
organizacím umožňují v rámci Sítě partnerství efektivně snižovat a ukončovat
bezdomovectví.

Finanční výsledky ↓













Naši podporovatelé

Děkujeme především všem drobným i větším soukromým dárcům a přispěvatelům, dále pak

Hlavnímu městu Praze
Evropské unii
Ministerstvu kultury
Středočeskému kraji
Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy
Vládě České republiky
Městské části Praha 3
Nadaci Agrofert
Statutárnímu městu Mladá Boleslav
Ministerstvu kultury
Nadaci ČEZ
..a v neposlední řadě panu Vojtěchu Sedláčkovi, Naději a jejich společnému projektu Nejdřív
střecha
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