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

 

 

jakožto autor úvodního slova byl jsem i letos 

v pokušení shrnout veřejně prospěšnou 

činnost naší organizace v roce 2018 do 

několika stručných vět. Koneckonců naše 

činnost, jakkoliv je někdy náročná a pro 

pozorovatele mimo oblast pomáhajících 

profesí netradiční, je dostatečně sama o sobě 

popsána v dílčích úsecích na stránkách dalších 

a k pochvalám nebo kárání je potřeba spíše 

pohledu zvenčí, od klientů, od veřejnosti. 

Jenže rok 2018 byl skutečně pro R-Mosty 

něčím výjimečným. Využili jsme totiž 

příležitosti, které nám přinesly Evropské 

investiční fondy a učinili organizaci stabilnější. 

Zakoupili jsme dvě budovy pro stejný počet 

našich sociálních služeb. Nyní vlastníme 

Azylový dům pro matky s dětmi v Nádražní 

ulici v Mladé Boleslavi a část budovy v 

Koněvově ulici v Praze, kde během roku 2019 

vznikne nový Nízkoprahový klub pro děti a 

mládež. Nejde v první řadě o majetek. Jde o 

to, že od tohoto roku se můžeme spolehnout 

na to, že tyto služby jsou nezávislé na 

momentální přízni vlastníků budov, ať už 

municipalit nebo soukromých osob, a to je 

někdy v případě našich služeb a 

klientely citlivé téma. Po rekonstrukci dílče 

městské budovy v Husitské ulici na Komunitní 

centrum Husitská, které se stalo vyhledávanou 

součástí veřejného života v lokalitě, si tak 

zopakujeme stavební činnosti a kilogramy 

dokumentů vázaných s každou veřejnou 

zakázkou, ale za tu autonomii to určitě stojí. 

Nákup a rekonstrukce azylového domu pak 

znamená také velký dluh, který budeme 

splácet mnoho let. 

Úspěšně se rozjelo oddlužení v sociální 

poradně, úspěšně jsme zakončili projekt 

Komunitního centra Husitská a získali návazné 

prostředky na roku 2019 a 2020, přežili jsme 

s velmi dobrým hodnocením kontrolu 

Nejvyššího kontrolního úřadu a řady dalších 

veřejných orgánů. Férové bydlení, 

Nízkoprahový klub a všechny další projekty 

splnily své výkonové indikátory, projekt 

humanitární pomoci rozdistribuoval desítky 

tun potravin, stovky kusů nábytku a vybavení 

domácností, přestěhovali jsme přes čtyřicet 

rodin a jednotlivců do nových domovů. I díky 

výsledkům komunálních voleb jsme se stali 

součástí týmů obcí, které připravují projekty 

sociálního/dostupného bydlení. 

 

Těšíme se každopádně o to více na roky příští 

a někteří z nás hlavně na podzimní dny, kdy 

bychom měli Prahu křižovat také novým 

autobusem Uličník III, jehož kapacita bude, jak 

doufáme, opět vysoce překračována dětmi 

z Žižkova a Vinohrad. 

 

Děkujeme všem našim dárcům, příznivcům a 

klientům, osobně si pak dovoluji poděkovat 

všem kolegům a kolegyním, kteří svou práci 

berou zodpovědně a upřímně. 

 

 

Pěkný rok 2019 

 

Jakub Čihák, 

ředitel 
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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 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 230/4 v Praze 3 na Žižkově.  

 

Všechny tyto služby jsou dnes registrovány 

v základních sítích sociálních služeb 

Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. 

Nabídku služeb pro klienty jsme v r. 2018 

rozšířili o oblast oddlužení, pro kterou jsme 

získali akreditaci ministerstva vnitra. 

 

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. Realizujeme rovněž 

akreditované vzdělávací programy pro 

odborníky z pomáhajících profesí, kulturní 

projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti 

bydlení a zaměstnávání.  

 

K největším úspěchům naší organizace v této 

oblasti patří inovativní projekt Férové bydlení, 

který pomáhá získávat standardní bydlení 

obětem etnické diskriminace a dalším 

znevýhodněným osobám. Více než pět let 

v rámci humanitární činnosti rovněž 

distribuujeme potraviny pro nejohroženější 

rodiny a jednotlivce, pomáháme jim s 

vybavováním domácnosti i stěhováním. V roce 

2017 jsme se jakožto partner Potravinové 

banky Prahy a Středočeského kraje zapojili do 

realizace projektu PoMPO II. (Potravinová a 

materiální pomoc), v roce 2018 jsme se stali 

členy valné hromady Potravinové banky Prahy 

a Středočeského kraje. 

 

V roce 2018 jsme pokračovali v realizaci 

projektu „Posílení znalostní základny 

samospráv pro snižování a ukončování 

bezdomovectví“, v rámci kterého – ve 

spolupráci s Platformou pro sociální bydlení, 

z.s. a Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. – 

ověřujeme přenositelnost úspěšných 

zahraničních modelů a nástrojů do českého 

prostředí a pomáháme samosprávám 

partnerských obcí s jejich implementací. 

 

Díky evropským dotacím jsme rovněž mohli 

pokračovat v provozování Komunitního centra 

Husitská (KCH), které sídlí v rekonstruovaných 

prostorách bývalého Job Clubu Restart na 

adrese Husitská 114/74, Praha 3, a jehož 

provoz je díky navazujícímu grantu z programu 

OP PPR zajištěn do r. 2020. Během tohoto 

období bychom rádi připravili transformaci 

Nízkoprahového sociálně-aktivizačního centra, 

které poskytuje své služby v přízemí KCH, na 

nízkoprahové denní centrum. Jednalo by se 

tak o čtvrtou sociální službu R-Mostů, 

registrovanou v základní síti služeb. 

 



 
4/24 

Velkým krokem ke stabilizaci organizace bylo 

odkoupení Azylového domu v Mladé Boleslavi 

a zakoupení nebytových prostor pro 

Nízkoprahový klub v Praze, které jsme si mohli 

dovolit opět jen díky evropským dotacím. Oba 

prostory projdou v příštím roce rekonstrukcí, 

aby mohly co nejdříve začít nabízet své služby 

klientům.  

 

Podmínkou pro získání dotace na koupi a 

rekonstrukci Azylového domu byla naše 

finanční spoluúčast ve výši 5%. Mohlo by zdát, 

že se jedná o symbolickou hodnotu, nicméně 

při přípravě projektu se ukázalo, že skutečná 

míra spolufinancování bude zřejmě 

přesahovat 15%, neboť z dotace nebylo možné 

financovat část pozemků, na kterých AD stojí, 

stejně tak jako část vybavení AD. Jakožto 

nezisková organizace jsme tak pro zajištění 

financování projektu museli přistoupit 

k čerpání úvěru, jehož splácení pro nás 

představuje mnohaletý závazek do budoucna. 

 

V roce 2019 nás, vzhledem k novým projektům 

připravovaným v partnerství s municipalitami 

(MČ Praha 3 či Statutární město Mladá 

Boleslav), a díky rozvoji těch stávajících, čeká 

rozšíření pracovního týmu až na 50 

zaměstnanců. Doufáme, že se nám podaří 

všechny projekty úspěšně dokončit a také 

řádně zadministrovat.   
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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 230/4, 130 00 Praha 3 

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:  Michal Grundza / předseda výboru 

Jana Trombiková  

Mgr. Barbora Šebová 

PhDr. Andrej Sulitka 

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 
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Sociálně právní poradna  

 

Adresa:   Blahoslavova 230/4, Praha 3 

Telefon:  +420 222 581 241 

Vedoucí:  Mgr. Barbora Pešková 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. 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 

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 
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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 21 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 21ti 

let bez rozdílu přesvědčení či 

příslušnosti. 

V roce 2018 Klub navštívilo 165 

dospívajících v ambulantní formě 

(Klub v Cimburkově ulici) a 133 

v terénní formě (bus Uličník). 

Pracovníci jim poskytli přes 1384 

hodin osobní přímé 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. Hudební zkušebna byla 

otevřena 113 dní v roce a pracovala 

s 67 dětmi. 

Během roku proběhly velké akce jako 

například Valentýnské odpoledne, 

Prom Párty – ples v Klubu, Duchařské 

odpoledne, Vánoční výlety a společná 

večeře. 

Klub R-Mosty také pořádal pětidenní 

výjezd do polského Krakova a 

Osvětimi. Další výjezd směřoval do 

Bohutína a jednodenní výlety byly 

věnovány návštěvě sportovně 

zážitkového centra TepFactor, města 
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Kutná Hora a památníku v Lidicích. 

Výlety byly realizovány díky grantu 

Městské části Prahy 3. 

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 291 

Z toho uživatelů služby v ambulantní formě 165 

Z toho uživatelů služby v terénní formě 126 

Počet hodin přímé práce za rok 1384,5 

Počet dní v roce otevřeno 255 

Počet návštěv za rok 2488  

Náklady služby v roce 2018: 2 498 794 Kč              Výnosy služby: 2 498 794 Kč 

 

Azylový dům pro matky s dětmi 

 

Běžný pobyt (zpravidla je možné jej 

využívat až 1 rok): Klientky s dětmi 

jsou v rámci aktivity ubytovány a 

čerpají službu dle zákona 108/2006 Sb. 

Kapacita azylového domu byla zcela 

zaplněna, poptávka převyšuje naše 

možnosti. 

Žadatelé o azylové bydlení jsou 

evidováni v pořadníku, který je 

součástí evidenčního programu 

Azylák. V pořadníku je klientkám 

přiřazováno evidenční číslo a uděleny 

body podle naplnění předem daných 

kritérií. Podle těchto bodů 

s přihlédnutím na současnou situaci 

žadatele jsou klientky vybírány, tento 

systém výběru se nám v předchozích 

letech osvědčil, proto v něm i nadále 

pokračujeme. Pořadník byl pravidelně 

aktualizován (min. 1x měsíčně a 

žadatelé o ubytování byly tak 

informováni o stavu jejich žádosti). 

Krizový pobyt: V rámci této služby 

nabízíme i krizový pobyt – na max. 

dobu 5 dnů, který je zcela zdarma. 

Tato doplňková služba je kontinuálně 

čerpána. V bezpečném prostředí 

nabízíme našim klientům pomoc při 

překonávání krizového období.  

Využívají ho klientky, které se ocitly 

v náročné životní situaci, kterou sami 

vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a 

ohrožující a v danou chvíli ji nejsou 

schopni zvládnout vlastními silami. 

Klientky se k nám na krizový pobyt 

dostanou většinou zprostředkovaně 

přes Policii ČR, nemocnice, školy, 

OSPOD a sociální poradny.  

Tréninkový byt v AD: Vybraná klientka, 

která si požádá a zároveň splní 

předem dané podmínky, má možnost 

spolu se svou rodinou, tedy i 

s partnerem využít po dobu 1 roku 

Tréninkový byt v druhé budově 

azylového centra. Jednou z hlavních 
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podmínek je, bezproblémový pobyt 

v našem Azylovém domě a aktivní 

využití nabízených aktivizačních 

služeb, jež jim dává větší možnost 

uplatnit se na trhu práce a tím se 

osamostatnit. Tato služba je také 

nepřetržitě čerpána a v loňském roce 

tuto službu využili dvě rodiny. 

Předškolní centrum v AD bylo 

otevřené celý rok prakticky každý 

všední den, vždy min. 6 hodin. Jeho 

výsledky vnímáme subjektivně jako 

skvělé. Představovalo místo 

k vyrovnání jazykového i 

kompetenčního handicapu azylových 

dětí a zároveň jako odlehčovací služba. 

Tuto službu využilo v loňském roce 

celkem 45 dětí z azylového domu. 

V loňském roce jsme s dětmi využili 

možnosti a strávili jsme společný 

týden v přírodě v Mnichově Hradišti, 

které se nachází mezi Turnovem a 

Mladou Boleslaví nad údolím řeky 

Mohelky, a je jednou ze vstupních 

bran do Českého ráje. 

Po dobu prázdnin jsme si s dětmi 

užívali sluníčka a užívali si dobu volna 

– jezdili jsme na koních, chodili plavat, 

navštívili jsme různá představení, 

stříleli v aréně, navštívili jsme ZOO. 

 S azylovými dětmi se také schází 

dobrovolníci, kteří pro ně připravují 

velmi pečlivě odpolední program 

(různé výlety, hry, rukodělné činnosti 

apod.) a pravidelné doučování 

předmětů podle potřeby.  

 

Počty klientů za rok 2018 

 

Celkový počet:  61 klientů z toho 4 muži a 130 dětí (z toho 15 dětí nad 15 let) 

Běžný pobyt:   40 klientů (počty smluv) – z toho 4 muži 

                          80 dětí, 3 děti nad 15 let 

                          

Krizový pobyt:   21 klientek (počty smluv) – z toho 10 převzato na běžný pobyt 

                           7 dětí nad 15 let – z toho 3 převzaty na běžný pobyt 

                         35 dětí – z toho 20 převzato na běžný pobyt 

 

Neopakovaní klienti: celkem 51 (z toho 4 muži) a 102 dětí (z toho 7 dětí nad 15 let) 

 

Běžný pobyt:  40 klientů – z toho 4 muži a 83 dětí (z toho 3 dětí nad 15 let) 

Krizový pobyt:   11 klientů a 19 dětí (z toho 4 děti nad 15 let) 

 

Rozdělení klientů podle místní příslušnosti: 

 

 Hl. město Praha        13 klientů 

 Středočeský kraj         20 

 Ústecký kraj                        6 

 Královehradecký kraj   4 

 Liberecký kraj                     3 

 Pardubický kraj                  2 

 Zlínský kraj                         1 

 Slovensko                        1 

 Polsko                              1  

V roce 2018 byla 
celková obložnost – 
obsazenost 99,53% 
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Zájemci o azylové ubytování: 

 

Celkem podaných žádostí v roce 2018: 87 

 

 z toho přijato 9 uchazečů na běžný pobyt 

 a 6 uchazečů přijato na krizový pobyt  

 15 uchazečů bylo odmítnuto (uchazečům jsme se nedovolali, nefunkčnost telefonu, nebo 

byli dlouhodobě bez kontaktu) 

 6 uchazečů svou žádost stornovali před jejím vyřízením 

 21 uchazečů nevyužilo možnost přijetí (měli již jiné bydlení či azylový dům) 

 30 žádostí je stále ještě aktivních – čekajících 

 

Nejvíce zájemců bylo z Prahy /18/ a 

Středočeského kraje / 35/ - z toho 

12 zájemců z Mladé Boleslavi. 

Z Libereckého kraje bylo 14 uchazečů, 

z Ústeckého kraje 8, 

Královehradeckého kraje 6, 

Pardubický kraj 2, z Vysočiny jsme 

evidovali 2 žádosti a ze Slovenska také 

2 žádosti. 

Sociálně právní poradenství v AD – je 

zaměřeno na poskytování bezplatné 

ambulantní nebo terénní pomoci 

osobám v nepříznivé sociální situaci 

vzniklé v souvislosti se ztrátou bydlení. 

Služba směřuje k podpoře a posilování 

schopnosti řešit situaci vlastními 

silami, celkové stabilizaci rodiny a 

hledání možností začlenit se do 

běžného života bez závislosti na 

sociální síti. Klientkám pomáháme 

v komunikaci s jinými úřady, např.  

Úřad práce, oddělení hmotné nouze a 

státní sociální podpory, péče o děti, 

školská zařízení, lékařská zařízení, 

soudy, exekutorské úřady, 

zaměstnavatelé apod. Zajišťujeme, 

aby netrpěli neznalostí svých práv a 

povinností při řešení svých životních 

situací. 

S klientkami kontinuálně 

spolupracujeme na řešení jejich 

stanovených cílů, pomáháme jim 

zvyšovat jejich schopnosti a rozšiřovat 

možnosti, jak řešit současnou situaci, 

podporujeme je k uskutečnění 

pozitivních změn ve svém životě, na 

základě vlastního rozhodnutí. 

Pracovníci odborného sociálního 

poradenství neustále doplňují své 

odborné znalosti v problematice 

pracovního trhu, pojistných a 

nepojistných sociálních dávek, 

právních předpisů a aktuálního 

směřování sociální politiky státu. 

Pracovníci se dále pravidelně účastní 

odborných vzdělávacích kurzů a 

seminářů. Pomáhají také studentům 

středních a vysokých škol, kteří u nás 

vykonávají stáže a praxi. V roce 2018 u 

nás povinnou praxi vykonalo 

5 studentů.
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Sociální práce: 

Celkový počet provedené sociální práce – 2731 kontaktů s klienty 

 

Rozdělení podle druhu sociální práce: 

 

 asistence na úřadech v zájmu klienta 115 

 dopis 197 

 řešení dotazů 211 

 práce s internetem 120 

 konzultace s klienty (včetně individuálního plánování) 1187 

 poskytnutí materiální pomoci 60 

 řešené stížnosti 13 

 telefonické intervence 756 

 sestavení smlouvy 72 

 

Nejčastěji řešená témata soc. práce: 

 

V průběhu celého roku jsme nejčastěji 

řešili problematiku z oblasti dávek 

státní sociální podpory a dávek 

hmotné nouze (podání žádostí, 

propočty nároků, doprovody a 

asistence při jednání na úřadech, 

telefonické intervence), dále pak 

z oblasti bydlení (pomáhali jsme řešit 

jejich trvalejší bytovou situaci a to 

podáním žádostí o byt, vyhledávání 

pronájmů, ubytoven nebo jiných 

azylových domů), financí (řešení dluhů 

a exekucí, splátkové kalendáře, 

odklady splátek, insolvence), dále pak 

zaměstnání a vzdělávání (telefonické a 

internetové intervence), rodinného 

práva (sepisování návrhů na určení 

otcovství, žaloby o výživném, návrhy 

na výchovu a výživu k nezletilým 

dětem, žádost o rozvod) a vztahů 

v rodině.  

Službu sociálně právního poradenství 

poskytujeme nejen klientkám, ale i 

zájemkyním o azylové ubytování. 

Zároveň klientky využili bezplatných 

služeb právníka a psychoterapeuta. 

Děkujeme všem sponzorům a 

drobným dárcům, kteří nás v roce 

2018 podpořili (Agrofert, zaměstnanci 

Škodovky, město Boleslav, paní 

Handlíková, obyvatelé Mladé Boleslavi 

a okolí).

Náklady služby v roce 2018: 4 665 386 Kč   Výnosy služby: 4 665 386 Kč 
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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 poradny 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 dochází 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. 

Nejčastěji do poradny přichází klienti 

z důvodu ztráty zaměstnání či bydlení, 

potřeby vyřízení nepojistných 

sociálních dávek, pomoci s finančními 

problémy. Během roku 2018 jsme 

nejvíce konzultací s klienty věnovali 

tématu bydlení, které tvořilo ¼ všech 

konzultací za minulý rok. 

Vzhledem k tomu, že většina uživatelů 

poradny řeší finanční problémy 

spojené s nedostatkem materiálních 

prostředků, častým tématem 

v poradně je i dluhové poradenství. 

V červnu 2018 získala sociálně právní 

poradna akreditaci pro poskytování 

služeb v oblasti oddlužení a sepsání 

návrhu na oddlužení. Za spolupráce 

externího právníka poradny jsme 

s klienty podali 2 návrhy na insolvenci, 

které soud schválil a insolvence je již 

v procesu. Další 2 návrhy čekají na 

rozhodnutí soudu. V procesu 

oddlužení je nyní dalších 7 klientů, 

kteří dávají dohromady podklady, a 

připravujeme návrhy na podání 

k soudu. 

Klientům jsme nabízeli na vyžádání a 

na základě aktuální potřeby 

psychoterapeutické konzultace, 

poskytované psychoterapeutem 

poradny. Tuto službu využili především 

klienti v aktuální tíživé životní situaci v 

podobě několika sezení. Během roku 

2018 proběhlo 93 

psychoterapeutických konzultací s 10 

klienty sociálně právní poradny. 

Ve zvláště komplikovaných případech 

jsme klientům zprostředkovali pomoc 

externího právníka poradny. 

V roce 2018 naši službu využilo 323 

klientů, z toho 235 žen a 88 mužů. 

Díky zapojení do projektu FEAD jsme 

měli možnost podpořit klienty také 

formou potravinové a materiální 

pomoci. 
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Pomoc jsme poskytovali klientům 

Poradny, kteří řešili problémy s 

finančním či materiálním nedostatkem 

a společně s námi aktivně pracovali na 

zlepšení svojí životní situace. 

Náklady služby v roce 2018:  

1 709 571 Kč               

Výnosy služby: 1 709 571 Kč 
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Vzdělávání 

 

 Akreditovaný kurz Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků 

 

V roce 2018 jsme díky dotaci MŠMT 

ČR a dalších drobných zdrojů 

pokračovali v realizaci akreditovaných 

kurzů pro pedagogy, kteří se setkávají 

se sociokulturními specifiky romských 

žáků. Pět běhů 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. 

Prezentované informace jsou 

navazovány na konkrétní zkušenosti 

účastníků s romskými dětmi a 

rodinami. Realizací kurzu se snažíme 

přispívat k větší otevřenosti škol vůči 

potřebám romských dětí. O tom, že se 

to daří, snad svědčí, že v roce 2018 se 

náš seminář dostal mezi sadu 

oficiálních doporučení ombudsmanky 

ČR školám pro posilování inkluze.  

 

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

 

V roce 2018 jsme realizovali 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 jsme v roce 2018 realizovali pro 

Úřad práce ČR v Plzni (2x) a v Nadaci 

Agrofert. 
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Dlouhodobé grantové projekty zaměřené na rozvoj komunity 

 

 Férové bydlení  

 

Jednou z největších agend sociálně 

právních poraden, terénních sociálních 

pracovníků, Azylových domů a dalších 

sociálních služeb je pomoc při 

vyhledávání vhodného bydlení 

klientům, kteří jsou nějakým 

způsobem diskriminováni nebo 

oslabeni a na volném trhu neobstojí. 

Bytová nouze rok od roku zasahuje 

stále více rodin i jednotlivců a 

systémové řešení státu bohužel zatím 

nepřichází. V roce 2018 jsme proto 

pokračovali za finanční podpory Úřadu 

Vlády v realizaci vlastního projektu 

s titulem Férové bydlení. Smyslem 

projektu je navazovat při hledání 

bydlení pro naše cílové skupiny 

spolupráci s volným trhem 

nemovitostí. 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.  

V České republice je Férové bydlení 

průkopníkem tohoto konceptu. 

Během roku 2018 jsme se snažili 

projekt upevnit a rozvinout. Podařilo 

se nalézt nebo udržet bydlení u 

soukromých majitelů na volném trhu s 

byty pro 14 rodin. Mnoho snahy bylo 

věnováno tvorbě metodiky Férového 

bydlení, protože práce s klienty 

v bytech u soukromých majitelů a 

zároveň podpora těchto majitelů 

nemovitostí přináší celou řadu 

specifik, jejichž řešení není vždy 

snadné.  

Více informací o projektu lze nalézt na 

www.ferovebydleni.cz.  

Náklady a výnosy projektu: 1 590 000 Kč 

 

 ReLog   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ferovebydleni.cz/
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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.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víceletý 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. 

 

Náklady a výnosy projektu: 533 010 Kč 
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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. 

Za rok 2018 jsme díky tomuto projektu 

podpořili 281 unikátních klientů 

potravinovou pomocí a 250 unikátních 

klientů pomocí materiální, opakovaně 

bylo podpořeno celkem 1299 osob 

v rámci potravinové pomoci a 932 

osob v rámci materiální pomoci. 

Objem pomoci distribuované v rámci 

projektu PoMPO II. v roce 2018 

přesáhl hodnotu 1,7 mil. Kč.  

Mimo projekt PoMPO II. jsme od 

Potravinové banky obdrželi dalších 

16,7 tun potravinové pomoci pro naše 

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

 

Od 1.1.2017 do 31.12.2018 jsme 

realizovali 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. 

V celém roce 2018 lze práci a podporu 

klientů v Aktivizačním prostoru 

charakterizovat jako stabilizovanou. 

Byl to rok hledání nejvhodnějších 

forem podpory pro naše klienty a také 

efektivního způsobu oslovování 

nových klientů a informovaní o 

službách celého Komunitního centra 

Husitská. 

Týdenní otvírací dobu Aktivizačního 

prostoru jsme oproti předchozímu 

poměru (29 veřejnost, 9,5 individuální 

podpora klientů) od října změnili. Tato 

změna byla vyhodnocena jako 

potřebná hlavně ve vztahu k potřebám 

zaměstnanců a klientů, kteří poptávali 

v rámci individuální podpory více 

klidu. Byla zavedena hodinová polední 

pauza, kdy 0,5 hodiny je pro 

zaměstnance na oběd a 0,5 hodiny pro 

doplnění administrativy. Otvírací doba 

pro veřejnost byla týdně 18 hodin a 

individuální programy probíhají 

17 hodin v týdnu.  

Prostor pro veřejnost býval pravidelně 

využívaný v plné kapacitě (okamžitá 

kapacita je 10 klientů). Kdy jsme letos 

řešili méně střetů klientů s nárokem v 

Provozním řádu.  

Individuální hodiny jsou rozděleny na 

poradenské, edukační a tzv 

„samostatné“, ve kterých mají klienti 

čas na seberozvoj. V rámci individuální 

edukace nabízíme klientům edukaci 

v PC dovednostech, zvyšování finanční 

gramotnosti a nově se přihlásilo 

několik klientek, migrantek na 

jazykové vzdělávání. Jedná se o 

klientky, které vzhledem k sociální 

situaci nemohly absolvovat vzdělávání 

ve standardní skupinové formě. Dále 

nabízíme v individuálních hodinách 

Orientační právní poradenství a 

sociální poradenství. Sociální 

poradenství zůstává v celém roce 2018 
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nejvíce navštěvovanou individuální 

složkou naší nabídky klientům. 

Kolektivní rukodělné aktivity byly 

zastoupeny Pletením a háčkováním 

pro naše klienty a také výrobou 

květináčů ubrouskovou technikou. 

Informační seminář o exekucích a 

možnosti hlavního pracovního poměru 

byl realizován 1x, kapacita prostoru 

byla využita plně. Od podzimu jsme 

upustili od skupinové edukace a 

postupně nabízeli klientům možnost 

využití individuálního poradenství, 

které můžeme po necelém půl roce 

hodnotit jako více efektivní. 

Fakultativní služba, která byla klienty 

nejvíce vyhledávaná, je možnost 

vyprání prádla a potravinová pomoc.  

Možnosti přímé finanční podpory 

klientů využíváme až v době, kdy jsme 

schopni podporovat klienta v získávání 

nebo zlepšování finanční gramotnosti. 

Nejčastější přímá finanční podpora 

byla poskytnuta v rámci podpory 

zaměstnanosti a na nákup léku.  

Aktivizace, kterou jsme využili, 

nepředstavovala velkou finanční 

podporu, ale spíše symbolickou. 

Aktivizace klientů je spojená s 

formálními náležitostmi, smlouvou o 

DPP. Tato skutečnost otevírá prostor 

pro rozhovory a informování klientů o 

fungování systému zaměstnanosti. 

Informování o možnostech registrace 

na ÚP, odd. zaměstnanosti. Těžiště 

práce je v rozhovorech, pochopení 

těžkostí, neodsuzování situace klienta.  

Preventivní depistážní program pro 

osoby v hlubokém vyloučení 

představuje aktivitu, která 

pokračovala podle možností 

pracovníků. Vzhledem ke skoro 

naplněné kapacitě Aktivizačního 

prostoru byla terénní práce odkloněna 

od oslovování nových klientů ve 

prospěch doprovodů stávajících 

klientů na úřady (návštěvy v 

nemocnici) a podporu v rámci 

zprostředkování kontaktů s 

většinovým prostředím.  

Suterénní prostor Komunitního 

centra Husitská, který zahájil plný 

provoz v listopadu roku 2017, 

pokračoval v roce 2018 v nabídce 

osvětového, vzdělávacího a kulturního 

programu s rozdělením na aktivity pro 

širokou veřejnost, místní rezidenty, 

studenty a uzavřené akce pro 

vzdělávací instituce. Bezplatný 

pronájem prostoru využilo mnoho 

skupin & organizací. Veškeré služby 

KCH jsou bezplatné. 

Součástí pravidelného programu pro 

veřejnost byly nadále filmové úterky 

/dokumentární filmy a celovečerní 

filmy pro děti i dospělé ve spolupráci 

s filmovými distributory – 

Promitejity.cz, NutProdukce, 

Hypermarket Film, Moloko, 

Bontonfilm, ergoterapeutické dílny – 

pletení z proutí, SWAP/výměny 

„dejme věcem novou šanci“ každou 

poslední neděli v měsíci, kdy přebytky 

z akce putovaly potřebným, osvětové 

besedy, klub deskových her. V září 

2018 byl otevřen pro veřejnost nový 

pravidelný program, konverzační 

angličtina s rodilým mluvčím. Každý 

pátek byla možnost využít bezplatných 

služeb mediátora. 1x měsíčně 

pokračovaly večery se známými 

osobnostmi „Setkávání s osobnostmi 

veřejného života“. Hostem Jana Bárty, 

dlouholetého humanitárního 

pracovníka a ředitele Letního domu, 

z.s., byli např. novinářka Petra 

Procházková, výtvarník Vladimír Franz, 
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generální ředitel Národního divadla 

Michal Lukeš, spisovatelka Iva 

Pekárková, moderátorka Daniela 

Drtinová.  Zahájili jsme také tradici 

pořádání tématických výstav. Odkazy: 

www.husitska.eu/pravidelny-program 

// www.husitska.eu/osobnosti // 

www.husitska.eu/vystavy 

Mimo pravidelný týdenní program 

pro veřejnost byly uskutečněny v 

průběhu roku přednášky pro veřejnost 

s ohledem na poptávku – z vybraných: 

seminář intervence přihlížejícího, 

hatespeech – bezpečí na sociálních 

sítích, závislosti, „šťastné vztahy“, 

mediace, lingvistický seminář 

švábština, vzdělávací a podpůrné 

semináře - „škola bez poražených“ pro 

pedagogy. Arteterapeutické 

workshopy – pro dospělé & rodiče 

s dětmi /výroba stínového divadla, 

mýdla, vánočních ozdob/. Hudební 

programy – zpívání s harmonikou 

s Klubem Remedium, jazzový večer, 

vánoční koncert mladého smyčcového 

kvarteta/. Tematicky laděné akce: 

Oslava mezinárodního dne Romů pro 

veřejnost spojená s uzavřenou 

antistigmaticky – edukační besedou 

pro žáky ZŠ. Odkazy: 

www.husitska.eu/program. 

V rámci uzavřených aktivit byly 

realizovány osvětové a preventivní 

programy pro vzdělávací instituce. 

Filmové projekce – dokumenty FF 

Jeden svět, ČT dokumenty, př. 

Chudoba cti netratí,  Děti online + 

beseda s režisérkou K. Hager & 

následná diskuze. Ze seminářů pro 

žáky 2. stupně ZŠ se jednalo o témata 

závislostí, kyberšikany, hatespeech 

v sociálním prostoru a obecně násilí u 

nenávisti ve spolupráci s organizací 

InIustittia. Pro děti předškolního věku 

jsme připravili ve spolupráci s herci 

LouDkového divadla Klubu Remedium 

loutkové představení /mezigenerační 

dialog/, zorganizovali výtvarné dílny a 

filmové projekce. V rámci mezinárodní 

spolupráce byl uskutečněn program o 

činnosti KCH & R-Mosty, z.s. pro 

zahraniční studenty sociální práce 

z řad lidí se zkušeností s náhradní 

rodinnou péčí nebo z dětských 

domovů spojená s arteworkshopem. 

S VŠ studenty sociální práce z USA 

jsme realizovali seminář pro žáky 

2. stupně ZŠ „stereotypes & sharing 

experiences“.  

Odkazy: 

https://www.husitska.eu/skoly 

Prostor v rámci bezplatného 

pronájmu využilo mnoho různorodých 

skupin & organizací  

/ilustračně z vybraných: střední škola – 

hudební workshop, interaktivní 

příprava na maturitní zkoušky & 

projekce osvětových dokumentárních 

snímků, arteterapeutická společnost – 

valná hromada a navazující program, 

společnost pomáhající obětem 

domácího násilí – dramaterapeutický 

workshop, školení sociokulturní 

specifika romské mládeže pro 

pedagogy etc. Odkazy: 

https://www.husitska.eu/pronajem  

Celkem navštívilo v období od 1. 1. - 

30. 12. 2018 KCH / SUTERÉN cca 2270 

návštěvníků.

 

 

http://www.husitska.eu/vystavy
http://www.husitska.eu/program
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Komunitní centrum Husitská – výstavba (Hl. m. Praha – OP PPR)  

 

Výše popsaný projekt na zajištění 

provozu KC Husitská doplňoval od 

1.6.2017 do 30.11.2018 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 byla rekonstrukce 

přízemí a suterénu domu v Husitské 

114/74, kde sídlí KCH. Projekt byl 

úspěšně dokončen a administrativně 

uzavřen, rozpočet se podařilo vyčerpat 

z 97,05 %. Plnění dílčích indikátorů 

bude sledováno v průběhu období 

udržitelnosti. 

 

Ukončování bezdomovectví (MPSV – OPZ) 

  

Dalším evropským projektem, jehož 

realizace pokračovala i v r. 2018, je 

„Posílení znalostní základny 

samospráv pro snižování a ukončování 

bezdomovectví“ (zkráceně 

„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 se 

snažíme zvyšovat 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. 

 

 

Projekty financované z ESIF zahájené v roce 2018 

 

Koupě a rekonstrukce Azylového domu v Ml. Boleslavi (MMR – IROP) 

 

Od dubna realizujeme projekt „Koupě 

a rekonstrukce Azylového domu 

v Mladé Boleslavi“ (reg. č. 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006840), 

podpořený v rámci výzvy č. 61 

z Operačního programu IROP (IPRÚ 

Mladá Boleslav) částkou přes 26 mil. 

Kč. 

Jak již název napovídá, cílem projektu 

je zakoupení objektu AD v Ml. 

Boleslavi, jeho rekonstrukce a pořízení 

vybavení, což napomůže ke zvýšení 

kvality a dostupnosti sociální služby, 

jejího rozvoje a zkvalitnění materiálně 

technické základny. 

Projekt se v úvodní fázi velmi zdržel, 

neboť probíhaly intenzivní konzultace 

s MMR a Centrem pro regionální 

rozvoj ohledně způsobilosti výdajů za 

pozemky, na kterých se AD nachází, 

možnosti hradit z projektu náhradní 

ubytování klientek AD a uznatelnosti 

části plánovaného vybavení AD.  
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Chvíli to vypadalo, že projekt 

nebudeme schopni realizovat 

z důvodu navýšení naší finanční 

spoluúčasti kvůli nezpůsobilosti 

popsaných výdajů. Finanční těžkosti se 

nám naštěstí podařilo překlenout díky 

úvěru od České spořitelny, a.s. Díky 

pomoci statutárního města Mladá 

Boleslav se nám podařilo vyřešit i 

nejpalčivější provozní problém, kterým 

je náhradní ubytování pro klientky 

v průběhu rekonstrukce. 

Nakonec se nám tedy povedlo 

odkoupit objekt Azylového domu vč. 

souvisejících pozemků za 10,5 mil. Kč 

a mohli jsme začít s přípravou 

výběrového řízení na dodavatele 

rekonstrukce.  

 

Rozvoj a stabilita Klubů R-Mosty (Hl. m. Praha – OP PPR) 

 

V říjnu jsme zahájili další investiční 

projekt, a to „Rozvoj a stabilita Klubů 

R-Mosty“ (reg. č. 

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000885), 

podpořený v rámci výzvy č. 35 z OP 

PPR částkou přes 27 mil. Kč.  

Cílem projektu je stabilizace jednoho 

z nejstarších pražských 

nízkoprahových zařízení pro děti a 

mládež, jehož počátky sahají do roku 

1992. Projekt pojímá obě formy 

služby, tedy terénní i ambulantní.  

Terénní formou je streetwork ve 

speciálně upraveném autobusu Uličník 

(oceněn magistrátem v roce 2017 

1. místem v soutěži prevence 

kriminality v Praze), v ambulantní 

formě nám jde o získání vlastních 

prostor, více vyhovujících charakteru 

služby. Obě formy chceme vybavit 

odpovídajícím zařízením a zázemím. 

Do konce roku 2018 se nám podařilo 

odkoupit nebytové prostory na adrese 

Koněvova 605/2, Praha 3 Žižkov, kam 

se po rekonstrukci přestěhuje 

Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež („Klub“) R-Mosty. Abychom to 

stihli co nejdříve, začali jsme 

s přípravou výběrového řízení na 

dodavatele, a také s přípravou 

projektové dokumentace pro 

přestavbu příměstského autobusu na 

streetbus Uličník, který bychom rádi 

pořídili v první polovině roku 2019. 
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Projekty financované z ESIF připravované na rok 2019 

 

Rozvoj služeb Komunitního centra Husitská (Hl. m. Praha – OP PPR) 

 

Od 1.1.2019 jsme připraveni začít 

s realizací projektu „Rozvoj služeb 

Komunitního centra Husitská“ (reg. č. 

CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000682), 

podpořeného z výzvy č. 34 Operačního 

programu Praha – Pól růstu ČR (dále 

OP PPR) částkou 5,9 mil. Kč. 

 

Rozvoj kompetencí pro získání a udržení bydlení (MPSV – OPZ) 

 

Ve spolupráci se statutárním městem 

Ml. Boleslav jsme připravili projekt 

„Rozvoj kompetencí pro získání a 

udržení bydlení“ (reg. č. 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010177), 

jehož cílem je podchytit na území IPRÚ 

Mladá Boleslav riziko prohlubování 

sociální exkluze zejména u 

marginalizovaných skupin obyvatel, 

rodin s malými dětmi a osobami zvlášť 

ohroženými sociálním vyloučením. 
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Finanční výsledky   Naši podporovatelé  

 

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

pak  

 

Hlavnímu městu Praze 
Evropské unii 

Ministerstvu pro místní rozvoj 

Ministerstvu kultury 

Středočeskému kraji 

Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy 

Vládě České republiky 

Městské části Praha 3 

Nadaci Agrofert 

Statutárnímu městu Mladá Boleslav 

Nadaci ČEZ 

..a v neposlední řadě Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, panu Vojtěchu Sedláčkovi, 

Naději a jejich společnému projektu Nejdřív střecha 

 

 



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

R -Mosty, z.s.

Blahoslavova 230/4
130 00 Praha 3-Žižkov

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2018

67776779
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

zapsaný spolek
Právní forma

Náklady 18 222 43 18 265A.
Spotřebované nákupy a nakupované služby 6 537 43 6 580I.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 1 847 18 1 8651.
Prodané zboží 25 252.
Opravy a udržování 221 2213.
Cestovné 164 1644.
Náklady na reprezentaci 4 45.
Ostatní služby 4 301 4 3016.
Změny stavu  zásob vlastní činnosti a aktivaceII.
Změna stavu  zásob vlastní činnosti7.
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb8.
Aktivace dlouhodobého majetku9.
Osobní náklady 11 279 11 279III.
Mzdové náklady 8 745 8 74510.
Zákonné sociální pojištění 2 534 2 53411.
Ostatní sociální pojištění12.
Zákonné sociální náklady13.
Ostatní sociální náklady14.
Daně a poplatky 105 105IV.
Daně a poplatky 105 10515.
Ostatní náklady 164 164V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 29 2916.
Odpis nedobytné pohledávky 4 417.
Nákladové úroky 126 12618.
Kursové ztráty 1 119.
Dary20.
Manka a škody21.
Jiné ostatní náklady 4 422.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a… 137 137VI.
Odpisy dlouhodobého majetku 137 13723.
Prodaný dlouhodobý majetek24.
Prodané cenné papíry a vklady25.
Prodaný materiál26.
Tvorba a použití rezerv a opravných položek27.
Poskytnuté příspěvkyVII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami28.
Daň z příjmůVIII.
Daň z příjmů29.

Náklady celkem 18 222 43 18 265
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67776779
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

zapsaný spolek
Právní forma

Výnosy 20 415 137 20 552B.
Provozní dotace 17 311 17 311I.
Provozní dotace 17 311 17 3111.
Přijaté příspěvky 697 697II.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami2.
Přijaté příspěvky (dary) 697 6973.
Přijaté členské příspěvky4.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 126 131 2 257III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 126 131 2 257
Ostatní výnosy 281 6 287IV.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále5.
Platby za odepsané pohledávky6.
Výnosové úroky 2 27.
Kursové zisky8.
Zúčtování fondů9.
Jiné ostatní výnosy 279 6 28510.
Tržby z prodeje majetkuV.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku11.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů12.
Tržby z prodeje materiálu13.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku14.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku15.

Výnosy celkem 20 415 137 20 552
Hospodářský výsledek před zdaněním 2 193 94 2 287C.

Hospodářský výsledek po zdanění 2 193 94 2 287D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Datum sestavení:

PREMIER system ver. X6.3 ©…

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

27.06.2019Jakub Čihák



řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

R -Mosty, z.s.

Blahoslavova 230/4
130 00 Praha 3-Žižkov31.12. 2018

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

67776779
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

zapsaný spolek
Právní forma

4 618001 265Dlouhodobý majetek celkemA.

002I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

006(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek7.

4 874010 384Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II.

826011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

1 770013(021)Stavby3.

992014 384(022)Hmotné movité věci a jejich soubory4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Dospělá zvířata a jejich skupiny6.

017(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

1 286019(042)Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

021Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III.

022(061)Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba1.

023(062)Podíly - podstatný vliv2.

024(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Zápůjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

027(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

- 256029 - 119Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

033(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

- 256036 - 119(082)samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných…7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

039(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.



12 584041 8 343Krátkodobý majetek celkemB.

74042 128Zásoby celkemB.I.

74043 128(112)Materiál na skladě1.

044(119)Materiál na cestě2.

045(121)Nedokončená výroba3.

046(122)Polotovary vlastní výroby4.

047(123)Výrobky5.

048(124)Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny6.

049(132)Zboží na skladě a v prodejnách7.

050(139)Zboží na cestě8.

051(314)Poskytnuté zálohy na zásoby9.

3 035052 5 960Pohledávky celkemB.II.

568053 204(311)Odběratelé1.

054(312)Směnky k inkasu2.

055(313)Pohledávky za eskontované cenné papíry3.

-84056 439(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

1 410057 3 872(315)Ostatní pohledávky5.

-1058 -1(335)Pohledávky za zaměstnanci6.

059(336)Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.7.

060(341)Daň z příjmu8.

061(342)Ostatní přímé daně9.

062(343)Daň z přidané hodnoty10.

063(345)Ostatní daně a poplatky11.

064(346)Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

065(348)Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků13.

066(358)Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti14.

067(373)Pohledávky z pevných termínových operací a opcí15.

068(375)Pohledávky z emitovaných dluhopisů16.

1 142069 1 446(378)Jiné pohledávky17.

070(388)Dohadné účty aktivní18.

071(391)Opravná položka k pohledávkám19.

9 466072 2 255Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

308073 127(211)Peněžní prostředky v pokladně1.

074(213)Ceniny2.

9 182075 2 128(221)Peněžní prostředky na účtech3.

076(251)Majetkové cenné papíry4.

077(253)Dlužné cenné papíry5.

078(256)Ostatní cenné papíry6.

-24080(261)Peníze na cestě7.

9081Jiná aktiva celkemB.IV.

9082(381)Náklady příštích období1.

083(385)Příjmy příštích období2.

17 202085 8 608 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41

PREMIER system ver. X6.3 ©…



řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

3 687086 1 155Vlastní zdroje celkemA.

198087 252Jmění celkemA.I.

198088 252(901)Vlastní jmění1.

089(911)Fondy2.

090(921)Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků3.

3 489091 903Výsledek hospodaření celkemA.II.

2 314092Účet hospodářského výsledku1.

093 414(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

1 175094 489(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

13 515095 7 453Cizí zdrojeB.

096Rezervy celkemB.I.

097(941)Rezervy1.

10 650098 254Dlouhodobé závazky celkemB.II.

9 910099(951)Dlouhodobé úvěry1.

100(953)Emitované dluhopisy2.

101(954)Závazky z pronájmu3.

800102(955)Dlouhodobé přijaté zálohy4.

103(958)Dlouhodobé směnky k úhradě5.

-60104 254(389)Dohadné účty pasivní6.

105(959)Ostatní dlouhodobé závazky7.

2 787106 7 099Krátkodobé závazky celkemB.III.

245107 -21(321)Dodavatelé1.

108(322)Směnky k úhradě2.

109 8(324)Přijaté zálohy3.

-3110 1(325)Ostatní závazky4.

621111 769(331)Zaměstnanci5.

112(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

293113 250(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

114(341)Daň z příjmu8.

43115 80(342)Ostatní přímé daně9.

116(343)Daň z přidané hodnoty10.

100117(345)Ostatní daně a poplatky11.

964118 5 346(346)Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu12.

492119 500(348)Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků13.

120(367)Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů14.

121(368)Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti15.

122(373)Závazky z pevných termínových operací a opcí16.

32123 166(379)Jiné závazky17.

124(231)Krátkodobé úvěry18.

125(232)Eskontní úvěry19.

126(241)Emitované krátkodobé dluhopisy20.

127(255)Vlastní dluhopisy21.

128(389)Dohadné účty pasivní22.

129(249)Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23.

78130 100Jiná pasiva celkemB.IV.

78131 100(383)Výdaje příštích období1.

132(384)Výnosy příštích období2.

17 202134 8 608(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:Podpis odpovědné osoby:
27.06.2019Jakub Čihák



Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2018

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní
období

od 01.01.2018 do 31.12.2018

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní
období

od 01.01.2017 do 31.12.2017

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky (§39 odst 1. písm. a) Vyhlášky)

Obchodní firma R -Mosty, z.s.

Sídlo Blahoslavova, 13000  Praha 3

Právní forma zapsaný spolek

IČO 67776779

DIČ CZ67776779

Zapsán v obch. rejstříku, který je veden / oddíl /
vložka

L 7624 u Městského soudu v Praze

Rozhodující předmět činnosti 94.99.6  Činnosti organizací na ochranu a zlepšení
postavení etnických, menšinových a jiných speciálních
skupin.

Datum vzniku účetní jednotky 16.07.1996

Rozvahový den 31.12.2018

B. Používané účetní metody, obecné účetní  zásady a způsoby oceňování

1. Způsovy ocenění a odepisování majetku (§ 39 odst. 1 písm b) bod 1 Vyhlášky)

1.2. Dlouhodobý majetek

Spolek pořídil v roce 2018 budovu s pozemkem v Mladé Boleslavi částečně uhrazenou z dotace. A budovu v
Praze, která je plně hrazena z dotace.

2. Způsoby korekcí oceňování aktiv (§ 39 odst. 1 písm. b) bod 2 Vyhlášky)

2.1. Odepisování

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku:
 * odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních
směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným
podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Odepisováno je z pořizovací ceny snížené o
dotaci.

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku:
  * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Daňové odpisy - použité metody:
 * tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.



3. Přepočet cizích měn na českou měnu (§ 39 odst. 1 písm. b) bod 3 Vyhlášky)

Při přepočtu cizích měn na českou měnu použil spolek denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění
účetního případu. Případ nastal pouze jednou v roce 2018

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestavil:

PREMIER system (c) 1995 - 2008

27.06.2019 Yveta Sanderová
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