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Do okrajových částí prahy se často jezdí jen byd-
let . V Neposedovi usilujeme o to, aby se tu dalo 
také dobře žít . Nabízíme místním lidem služ-
by, které by pro ně byly jinak těžko dostupné,  
a umožňujeme jim aktivně se podílet na dění v 
místě, kde žijí . poskytujeme tři registrované so-
ciální služby a jednu prorodinnou aktivitu . pracu-
jeme se všemi cílovými skupinami – od rodičů s 
nejmenšími dětmi přes dospívající a mladé dospělé až po osamělé seniory 
či osoby bez přístřeší .

Již z našeho názvu vyplývá, že jsme dynamickou organizací, která se snaží 
o neustálý vývoj poskytovaných služeb . Do naší práce integrujeme moderní 
metody a postupy práce . 

Základní údaje

náZeV: Neposeda
adReSa Sídla ORGanIZaCe:  Českobrodská 1, 190 11 praha – Běchovice
PRáVní FORMa: zapsaný spolek (do 31 . 12 . 2013 občanské sdružení)
ReGISTRaCe: u MV ČR dne 3 . 11 . 1999 – č . j . VS/1-1/41754/99-R
STaTUTáRní ORGán:  phDr . Melanie Zajacová, předsedkyně sdružení
ČlenOVÉ RadY nePOSeda:  phDr . Melanie Zajacová, Václav Králík, Markéta 
 Volšická
IČ:  69793298
BankOVní SPOjení:  193755206/0300 – ČSOB a . s ., poštovní spořitelna
kOnTakT: www .neposeda .org;
 info@neposeda .org; 
 t .: 734 314 461
Vedení ORGanIZaCe 
(v roce 2013): Mgr . Ivana Štefková, ředitelka (do 11/2013)
 Mgr . Vanda Zemanová, ředitelka (od 12/2013)

Posláním neziskové organizace Neposeda je přispívat svou činností k roz-
voji občanské společnosti a zvyšovat kvalitu života dětí, mládeže a rodin na 
území okrajových částí prahy . 

Cílem organizace je poskytovat společensky prospěšné aktivity a služby, 
které by jinak byly pro obyvatele těžko dostupné, a podporovat občany  
k aktivní spolupráci na rozvoji místního života .

Vážení ČTenářI VýROČní ZPRáVY,  
Vážení PříZnIVCI nePOSedY,

ohlédněte se společně se mnou za rokem 2013 v naší 
organizaci . V tomto roce jsme prošli velmi dynamic-
kým rozvojem . Jednalo se o první celý rok fungování 
našich programů Komunitní terénní program, Nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež hopo a Centrum 
pro rodinu v Újezdě nad Lesy . Investovali jsme do 
nich nemálo úsilí, času, nápadů, odborného know 
how, zpochybňování i potvrzování . Odměnou nám byli spokojení klienti, 
kteří s naší pomocí úspěšněji zvládali nejrůznější životní svízele . Některé 
z jejich příběhů si můžete přečíst na následujících stránkách .

Rok se třináctkou na konci byl šťastný i bouřlivý . Organizace se rozrostla 
z 11 zaměstnanců na 17, její rozpočet se navýšil o více než milion a půl . To 
vše kladlo velké nároky na řízení i na rozvoj lidských zdrojů, tedy našich 
zaměstnanců . právě oni jsou dennodenně průvodci jedinců v náročných ži-
votních situacích, posluchači jejich příběhů a průvodci na jejich cestě k no-
vým začátkům . právě oni tvoří základ našich služeb a jejich úspěchu . Za 
jejich nasazení, práci na sobě, neustálé sebevzdělávání a sebereflexi jim 
patří velký dík .

Velmi děkujeme také našim partnerům za podporu, která nás pohání dál . 
Velmi si vážíme ocenění za největší přínos v oboru nízkoprahových sociál-
ních služeb od České asociace streetwork v kategorii pro nové služby „Sko-
kan roku“ pro Komunitní terénní program, NZDM hopo si zde vysloužilo 
nominaci . 

V neposlední řadě děkujeme všem finančním a materiálním donorům, kteří 
nám umožňují realizovat naše služby . Díky Vaší podpoře můžeme přinášet 
úsměvy na tvář obyvatelů okrajových částí prahy . Díky Vaší podpoře měli 
dospívající, mladí dospělí, rodiče s dětmi, osoby bez přístřeší či osamělí 
senioři v roce 2013 více důvodů k úsměvu . Na tomto místě se zároveň do-
časně loučím s bývalou ředitelkou organizace Mgr . Ivanou Štefkovou, pro 
kterou byl rok 2013 plodný i v osobním životě . přeji jí hodně radosti na ro-
dičovské dovolené a těším se na budoucí spolupráci .

Ještě jednou Vám děkuji za podporu a těším se na společné zážitky!

MGR. Vanda ZeManOVá, ředitelka

ÚvoDní 
sLovo

o 
organizaci
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Ve své činnosti se zaměřujeme na preventivní a volnočasové aktivity pro 
děti, mládež, rodinu a komunitu .

Organizace byla založena v roce 1999, mezi její stěžejní aktivity patří Cent-
rum pro rodinu, Komunitní terénní program, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Autobus a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež hopo .

Organizace je založena na činnosti profesionálů, dbá na dodržování vnitř-
ních předpisů a směrnic . Opírá se o strategické plánování, externí konzulta-
ce a partnerství s dalšími subjekty . Rozvíjí komunitní způsob práce .
 

CenTRUM PRO ROdInU

„Neměla jsem v místě bydliště  
a okolí žádné přátelé. Na interne-
tu jsem si vyhledala Centrum pro 
rodinu a šla se tam se svými syny 
podívat. S pracovnicí jsme si velmi 
příjemně povídaly o životě, o mých 
zájmech a životním stylu. Pracovni-
ci přitom napadla jedna maminka, 
která také Centrum pro rodinu na-
vštěvuje a vyznává stejné hodnoty. 
Další návštěvu nás seznámila a já 
mám dnes novou přítelkyni, se kte-
rou realizujeme různé aktivity.”

„Jsem v důchodu a s rodinou dce-
ry bydlíme v jednom dvougenerač-
ním domě. Je pro mě samozřejmé, že jí pomáhám s hlídáním dětí. Vnouček 
ještě nechodí do školky a dcera musí chodit do práce. Pravidelně navště-
vujeme otevřenou hernu Centra pro rodinu. Necítím se tolik sama, proto-
že jsem v milém kolektivu mladých lidí, vnouček se učí adaptovat mezi dětmi  
a s maminkami jsme si užitečné, protože si předáváme navzájem zkušenosti.“

Základní InFORMaCe
náZeV: Centrum pro rodinu 
adReSa: Lomecká 656, praha 9 – Újezd nad Lesy
ZalOženO:  1/2006
kOnTakT:  www .neposeda .org
 e .: rodina@neposeda .org
 t .: 739 491 633
PRaCOVní TýM (V ROCe 2013) Markéta Feniková, vedoucí Centra pro rodinu
 Nikola pravdová, DiS ., pracovnice Centra pro rodinu
SUPeRVIZe Vedení: paeDr . Michael Chytrý

POSlání
Centrum pro rodinu podporuje celé rodiny a vytváří podmínky pro vzájem-
ný kontakt rodičů  a dětí . Jeho posláním je rozvíjet vzájemné vztahy, posky-
tovat informace, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím a poskytovat zázemí 
pro aktivní trávení volného času společně s dětmi . Umožňuje navštívit zají-

centrum 
pro

roDinu
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mavé kurzy a semináře . pracovníci Centra pro rodinu jsou k dispozici také 
v případě těžké životní události či jen ve chvíli, kdy je potřeba sdílet svou 
situaci s nezávislým člověkem . Naší snahou je pomoci jedinci se v situaci 
zorientovat, pojmenovat problém a nalézt zdroje a kroky v jeho řešení .

Cíle

• přispívat k rozvoji rodičovských kompetencí

• poskytovat rodičům informace vycházející z jejich potřeb, umožnit jim 
přístup k poradenství .

• Umožnit rodičům a jejich dětem vzájemně se setkávat, sdílet, pomáhat si 
a podporovat se .

• Aktivizovat život v lokalitě, umožnit rodičům setkávat se s širší veřejností, 
propojovat generace .

ChaRakTeRISTIka ČInnOSTI:
Základní  činností je otevřená herna, která je postavena na principu nízko-
prahovosti, tedy je co nejlépe dostupná (místem, časem, finančně) . V jejím 
rámci je cíleně  rozvíjen vztah mezi rodiči a jejich dětmi a rodiči navzájem . 
Nedílnou součástí projektu jsou psychosociální aktivity a informační, kon-
zultační a poradenská činnost . Dále nabízíme volnočasové aktivity, besedy 
a kurzy . Vše koordinuje profesionální pracovní tým, který usiluje o co nej-
větší aktivní spoluúčast rodičů tak, aby se vše odehrávalo dle jejich potřeb 
a zájmů .

VýVOj CenTRa V ROCe 2013
Výhradní provoz Centra pro rodinu pouze v Újezdě nad Lesy byl zahájen 
v říjnu 2012, rok 2013 byl tak prvním celým rokem fungování . při sestavo-
vání programu pro děti i rodiče jsme důsledně dbali na potřeby občanů . 
Během celého roku se nám podařilo zrealizovat mnoho zajímavých aktivit, 
besed, seminářů a kurzů . Jako návaznou službu jsme nabídli volnočasové 
kroužky pro rodiče a děti ve spolupráci s externisty . Nedílnou součástí naší 
činnosti byly psychosociální aktivity a informační, konzultační a poradenská 
činnost . 

V červenci a srpnu jsme uskutečnili 4 běhy příměstských táborů, celkem pro 
51 dětí ve věku 5 – 10 let . 
první běh byl zaměřený sportovně . Děti se učily prvky sebeobrany, sezná-
mily se také s činností psovodů a cvičenými psi, navštívily Muzeum hlavní-
ho města prahy . Běh druhý zahrnoval zejména interaktivní hry a další sku-
pinové techniky, kdy se děti učily týmovosti a principům fair-play, naučily 

se různé šifry a navštívily minifarmu a výrobnu svíček v Šestajovicích . Třetí 
turnus Z pohádky do pohádky přinesl dětem kouzelný zážitek z pohádko-
vého lesa, kde se potkaly s pohádkovými postavami a plnily různé úkoly . 
pohádkové postavy je provázely celým týdnem . poslední turnus s názvem 
pohádková říše byl pro děti velkým dobrodružstvím, užily si hezké výlety, 
např . do Gutovky nebo Botanické zahrady, i napínavé hry o záchranu po-
hádkové říše . Dětem se na táborech líbilo, potěšila nás slova dětí: „Tohle je 
snad ten nejlepší tábor na světě!“ Spokojení rodiče se s námi loučili větou: 
„Mockrát děkujeme, tak snad za rok zase!“

pozornost jsme věnovali i stavebním a prostorovým úpravám, abychom 
příchozím maminkám s dětmi či celým rodinám zajistili příjemné a bezpeč-
né prostředí . V tom nám velmi napomohl finanční dar od společnost RWE, 
díky němuž jsme do herny mohli pořídit nový koberec a předělovací dveře .

ROk 2013 V ČíSleCh
• 208 otevíracích dní

• 198 účastníků otevřené herny 

• 65 účastníků přednášek s diskusí

• 172 účastníků psychosociálních aktivit

• 58 příjemců individuálních konzultací

• 49 účastníků workshopu pro rodiče dospívajících

• 78 dětí navštěvující hudební a taneční kurzy

• 51 dětí účastnících se 4 běhů příměstských táborů
Celkem se do aktivit projektu zapojilo 325 jednotlivců a 175 rodin . 

akCe PRO VeřejnOST
V roce 2013 jsme se podíleli na následujících veřejných akcích, které slouží 
ke zlepšení komunikace mezi cílovou skupinou a širokou veřejností: 

VelIkOnOČní dílna – 21 . března – Muzeum v Újezdě nad Lesy – společně jsme 
vyráběli velikonoční dekorace – účast na akci MČ praha 21 .

VelIkOnOČní ZaSTaVení – 26 . března – Centrum sociálních služeb Běchovice (dále 
CSSB) – účastníci akce se seznámili s tradicí Velikonoc formou rukodělných 
aktivit . proběhlo také společné velikonoční bubnování, vzájemné čtení a hu-
dební vystoupení . hostem akce byla i herečka Lenka Vlasáková, která zde 
slavnostně vyhlásila vítěze soutěží Místo mého srdce a Naše rodina, reali-
zovaných v rámci projektu patříme k sobě, který podpořil Fond T-mobile pro 
zaměstnance .
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BaZáRek – 20 . dubna, 15 . června – Multifunkční hřiště v Újezdě nad Lesy – ma-
minky prodávaly maminkám dětské oblečení, hračky a sportovní potřeby za 
symbolické ceny .

akTIVní den – 10 . září – akce se zaměřila na trávení volného času a propojování 
místních obyvatel v rámci celé komunity – účast na akci MČ praha 21 .

Týden SOCIálníCh SlUžeB – 9 . října – prostory Centra pro rodinu – nabídli jsme 
speciální program pro klienty i širokou veřejnost v rámci celorepublikového 
Týdne sociálních služeb .

VánOČní dílna – 21 . listopadu – ÚMČ p21 – společně jsme vyráběli vánoční 
dekorace – účast na akci MČ praha 21 .

VánOČní dílna – 23 . listopadu – CSSB v Běchovicích – ve spolupráci s MČ pra-
ha – Běchovice a CSSB v Běchovicích jsme nabídli rukodělné aktivity spoje-
né s tematikou Vánoc .

adVenTní kOnCeRT – 14 . prosince – CSSB v Běchovicích – přinesl vystoupení dětí 
z hudební školy Yamaha, pěvecké vystoupení The Wonderlust a cimbálovky 
Alexandra Vrábela – ve spolupráci s MČ Běchovice a CSSB v Běchovicích .

Cíle PRO ROk 2014
• Zajistit vhodnější zázemí pro poskytování služby .

• Zvýšit propagaci služby .

• Nabídnout klientům účast na akcích pro veřejnost .

• Neustále zvyšovat kvalitu vzdělávání pracovníků, a tím zvyšovat profesi-
onalitu služby .

• Realizovat různé cílené programy pro klienty, které budou vycházet z je-
jich potřeb .

kOMUnITní TeRÉnní PROGRaM 

„Je mi 38 let a na ulici žiju už deset 
let. Mimo Prahu jsme dělala veřejně 
prospěšné práce, pak jsem se ale vrá-
tila do Prahy za svým přítelem. Chtěla 
jsem v nich tady pokračovat, ale ztratila 
jsem číslo na probačního. Věděla jsem 
jen, že sídlí v nějakym bílým paláci. 
Bála jsem se, že za to půjdu do vězení, 
ale potkala jsem terénního pracovní-
ka a svěřila jsem se mu se svým pro-
blémem. Sehnal číslo na probačního  
a pomohl mi domluvit si s ním schůz-
ku. S probačním jsem se domluvila na 
dokončení prací a byla jsem ráda, že  
z toho není žádnej malér.“

„Je mi 21 let. V mládí jsem měl pro-
blém s policií, opil jsem se a byl jsem agresivní. Absolvoval jsem za to 
veřejně prospěšné práce. Bohužel kvůli svým průšvihům jsem se nestihl 
vyučit, mám jen základku nedokončenou kuchařinu. Proto mám problém 
sehnat práci, chodím pořád jen na brigády. S rodinou jsem se pohádal, ale 
našel jsem si fajn přítelkyni, u které bydlím. Dohnala mě ale moje výbušná 
povaha, začal jsem se cejtit divně. Nevěděl jsem, komu to mám říct. Kama-
rádi by to nepochopili a před svou holkou jsem se za to styděl. Obrátil jsem 
se na terénního pracovníka, o kterém vím, že se nim dá o tomhle mluvit, 
aniž by to někde řekl. Sehnal mi psycholožku, ale takovou, která umí mluvit 
s lidma, jako jsem já. Už se cejtim líp, nejsem v takovym stresu. Chci si teď 
nějak pořešit tu svoji práci.“

Základní InFORMaCe 
náZeV:  Komunitní terénní program 
adReSa:  Českobrodská 1, 190 11, praha – Běchovice
ReGISTRaCe:  dle zákona 108/2006 Sb ., identifikátor 8793414
FORMa POSkYTOVání SlUžBY:  terénní
ZalOženO:  5/2012
kOnTakT www .neposeda .org
 e .: teren@neposeda .org, 
 t .: 733 685 911 

komunitní
terénní

program
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PRaCOVní TýM (V ROCe 2013) Mgr . Jana Škodová, vedoucí programu, 
 sociální pracovník
 Mgr . Martin Novák, sociální pracovník
 Bára Zvoníčková, DiS ., sociální pracovník (od 3/2013)
SUPeRVIZe TýMU a PříPadOVá SUPeRVIZe: Mgr . Michal Zahradník
SUPeRVIZe Vedení:  paeDr . Michael Chytrý

POSlání
posláním Komunitního terénního programu je usilovat o sociální začleně-
ní a pozitivní změnu v životním způsobu osob, které se ocitly v nepřízni-
vé sociální situaci, poskytovat jim informace, odbornou pomoc a podporu  
a předcházet jejich sociálnímu vyloučení . Snažíme se aktivizovat klienty, 
aby řešili svou nepříznivou sociální situaci, informujeme je o možnostech 
a návazných službách a podporujeme je ve schopnostech změny směrem  
k pozitivní životní orientaci . Naší vizí je také užší spolupráce mezi poskyto-
vateli sociálních služeb v nejbližším okolí, aby odkazování na návazné služ-
by nebylo pouze předáváním kontaktů, ale skutečným participováním na 
řešení klientovy nepříznivé sociální situace .

Cíle
• Snižovat dopady sociálně negativních jevů na život v lokalitě .

• Vyhledávat osoby ohrožené sociálním vyloučením, motivovat je k aktiv-
nímu řešení své situace a k včasnému využití návazných služeb .

• Identifikovat rizikové situace v rámci komunity a řešit je ve spolupráci  
s partnery .

ChaRakTeRISTIka ČInnOSTI
Cílovou skupinou programu jsou jedinci starší 18 let, kteří žijí nebo tráví čas 
v lokalitě prahy 21 a prahy 20, ocitli se v nepříznivé sociální situaci a jsou 
ohroženi sociálním vyloučením . V naší práci se primárně nezaměřujeme na 
určitý problém nebo cílovou skupinu, ale na to, abychom znali celou svou 
lokalitu se všemi skupinami, které potřebují sociální službu . Stejně tak je 
pro nás důležité, aby lokalita znala nás, pracovníky, a mohla se na nás v pří-
padě potřeby obrátit . Vnímáme lokalitu jako celek se vším, co se v ní děje, 
snažíme se v jejím rámci podílet na pozitivních změnách .

VýVOj PROGRaMU V ROCe 2013
V dubnu 2013 došlo díky finanční podpoře MpSV, MhMp a městských částí, 
v nichž působíme, k rozšíření pracovního týmu a tedy i naší činnosti . pů-
sobnost programu se tak rozrostla o další cílové skupiny . pracovali jsme 
proto nejen s mladými dospělými, ale i s osobami bez přístřeší, osamělými 

seniory, s rodinami s dětmi a s osobami ohroženými návykovými látkami .
Základní metodou terénní práce byla kontaktní práce, jejíž základ tvoří vy-
tváření rámce pro řešení náročných životních situací uživatelů – bezdomo-
vectví, osamělosti, hledání práce, partnerských rozepří, konfliktů v rodině  
a problémů se závislostí . 

Komunitní terénní program se stal vítězem výroční ceny za největší pří-
nos v oboru nízkoprahových sociálních služeb ČASovaná bota v kategorii 
„Skokan roku“, jež je určená pro pracovníka nebo zařízení, který resp . které 
v oboru působí méně než dva roky . Cenu každoročně uděluje Česká asocia-
ce streetwork, profesní sdružení odborníků a poskytovatelů nízkoprahových 
sociálních služeb pracujících metodou kontaktní práce

ROk 2013 V ČíSleCh
• 191 otevíracích dní

• 260 klientů, z toho 115 uživatelů služby s uzavřenou smlouvou o využívá-
ní služby

• 1294 intervencí 

• 1069 unikátních osob oslovených v terénu
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akCe PRO VeřejnOST
V roce 2013 jsme se podíleli na následujících veřejných akcích, které slouží 
ke zlepšení komunikace mezi cílovou skupinou a širokou veřejností: 

FOTBal PRO ROZVOj – 22 . června – zapojili jsme se do celorepublikové kampaně, 
která se snaží motivovat a inspirovat k tomu, abychom se aktivně zajímali 
o řešení problémů ve světě i v místě, kde žijeme . Fotbalového turnaje se 
zúčastnil jeden tým složený z klientů terénního programu . 

den ZdRaVí a lOUČení S PRáZdnInaMI – 7 . září –tato pravidelná akce se snaží propo-
jovat všechny členy místní komunity a nabízí aktivní možnost trávení vol-
ného času, na její realizaci jsme spolupracovali s Centrem sociálních služeb 
Běchovice a s MČ praha – Běchovice .

akTIVní den – 10 . září – zapojili jsme se do akce zaměřené na celou komunitu, 
zejména na trávení volného času a propojování místních obyvatel – účast 
na akci MČ praha 21 .

Týden SOCIálníCh SlUžeB – 8 . října – prostřednictvím sportovní akce pro veřej-
nost a veřejného promítání jsme prezentovali naše služby . 

Cíle PRO ROk 2014
• Zvýšit transparentnost služby pro její uživatele a pro veřejnost .

• Více se zapojovat do života komunity a více participovat na řešení jejích 
problémů .

• Více zdůrazňovat komunitní rozměr terénní práce . 

• propracovat program pro seniory a rozvíjet spolupráci s místními sub-
jekty, které pracují s touto cílovou skupinou .

• Rozšířit působnost terénní práce do prostředí azylových domů a ubyto-
ven . 

níZkOPRahOVÉ ZaříZení PRO dĚTI 
a Mládež aUTOBUS

„Do Busu chodím půl roku. Škola mě fakt 
moc nebaví, na doučování jsem nikdy 
nechtěl chodit. Ale s pracovníkem z klubu 
je to dokonce i sranda a věří mi, že na to 
mám a to je pro mě důležitý, protože mi 
okolí furt říká, jak jsem blbej. Bavíme se 
spolu taky o tom, jak reagovat na to, když 
mi někdo nadává. Díky tomu jsem  se už 
2 měsíce s nikým neporval.“

„Máma si zase našla novýho přítele. Po-
řád mě s něčím prudí, taky dost pije a ně-
kdy mi dá dokonce pár facek. Máma se 
ho zastává a často pije s ním... Doma mě 
tak všechno štve. Na klubu se ale uklidním, pracovníci se o mě zajímají, ptají 
se mě, jak se mám a co prožívám. Pomohli mi dokonce najít brigádu.“

Základní InFORMaCe

náZeV:    Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autobus 
adReSa:    Českobrodská 1, 190 11, praha – Běchovice
ReGISTRaCe:   dle zákona 108/2006 Sb ., identifikátor 1532289
FORMa POSkYTOVání SlUžBY:  terénní, ambulantní
ZalOženO:   4/2006
kOnTakT:    www .neposeda .org
   e .: autobus@neposeda .org 
   t .: 733 182 520
PRaCOVní TýM (V ROCe 2013)
   Bc . Zuzana hrzalová, vedoucí programu
   Bc . petr Krása, sociální pracovník (do 1/2013)
   Ondřej Novák, kontaktní pracovník (od 3/2013)
   Mgr . Jana Škodová, sociální pracovník
   Bc . Barbora Stifterová, sociální pracovník (od 12/2013)
SUPeRVIZe TýMU a PříPadOVá SUPeRVIZe: phDr . Milan Kinkor
SUPeRVIZe Vedení:   paeDr . Michael Chytrý

pro
Dospívající
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POSlání
posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Autobus je podporo-
vat zdravý rozvoj dospívajících, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě praha 
21 (Běchovice, Újezd nad Lesy) a praha 14 (hostavice, Kyje) a ocitají se nebo 
se mohou ocitnout v obtížné životní situaci .

Cíle
• Umožnit uživatelům služby trávit svůj volný čas v bezpečném prostředí .

• Nabídnout dospívajícím podporu a pomoc v obtížných životních situa-
cích .

• Usilovat o to, aby dospívající získali nové informace, rozšířili své obzory 
a aby se to odráželo v jejich znalosti, jak hledat informace, kam se obra-
cet, a v širším náhledu na společensky citlivá témata .

• Zprostředkovávat zdravou komunikaci mezi cílovou skupinou a okolní 
společností .

• předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení u cílové skupiny .

• Vést dospívající k odpovědnému chování, ke schopnosti domluvit se, 
slušně komunikovat, obstarat si své záležitosti .

• Aktivizovat životní styl cílové skupiny – zprostředkovávat nabídku volno-
časových aktivit, kulturních aktivit, umožnit seberealizaci .

ChaRakTeRISTIka ČInnOSTI
Nabízíme možnost poradit se, aktivně a podnětně trávit čas s vrstevníky  
v bezpečném prostředí, a tak předcházíme rozvoji rizikového chování . Bez-
pečné prostředí zajišťujeme pomocí definovaných pravidel, práv a povinností 
uživatel . Základním principem je nízkoprahovost – maximální možná dostup-
nost služby v čase a prostoru, bez bariér ekonomických, sociálních a psycho-
logických . Základní metodou práce je kontaktní práce, jejíž základ tvoří vztah 
mezi pracovníkem a klientem . Dlouhodobé cíle naplňujeme prostřednictvím 
procesu individuálního plánování služby . Zařízení úspěšně absolvovalo hod-
nocení kvality sociálních služeb od České asociace streetwork .

VýVOj PROGRaMU V ROCe 2013
Rok 2013 byl rok pro NZDM Autobus rok změn, co se týče skupiny uživa-
telů služby . Klub přirozeně opustili starší klienti, kteří dosáhli věku mladé 
dospělosti . Začali využívat spíše terénní formu služby . Ambulantní formu 
služby tak začali navštěvovat na jaře roku 2013 převážně mladší klienti ve 
věku okolo 13 let . Tuto přirozenou fluktuaci klientů jsme vnímali jako velice 
pozitivní . Starší klienti využívali klub již několik let . Během této doby, po 
kterou jsme s nimi individuálně pracovali, jsme vypozorovali trvalé pozi-
tivní změny v jejich projevech rizikového chování . Mladí lidé vystupovali 

z ambulantní formy služby s vědomím, jak se zachovat v určitých těžkých 
životních situacích a na koho se v případě potřeby obrátit . pracovníkům se 
podařilo získat důvěru mladších klientů a navázat s nimi hlubší vztah, začali 
tak plně využívat všech našich služeb . S některými klienty se podařilo na-
vázat kontakt díky spolupráci s dalšími institucemi v lokalitě (OSpOD, školy 
apod .) . V současné době počet klientů zařízení roste, a to především díky 
vyššímu počtu otevíracích dní v týdnu a díky kvalifikované práci sociálních 
pracovníků přes internetové sociální sítě . 

V roce 2013 se nám poslední týden v srpnu podařil uskutečnit historicky 
první delší výjezd s našimi klienty za spolupráce s organizacemi Jahoda  
a Sdružení na pomoc dětem s handicapy . Výjezd vnímáme jako významný 
úspěch, protože se domníváme, že je s mladými lidmi velmi důležité praco-
vat na rozvoji takových dovedností, které u nich z různých důvodů nerozví-
jí, nebo které nemůže rozvíjet jejich rodina. Jedná se zejména o osvojení si 
návyků slušného chování, respekt k ostatním osobám, nácvik sebeobsluhy 
(např . vaření, příp . hygiena), rozvoj sociálních dovedností, posílení schop-
nosti sebereflexe apod.

ROk 2013 V ČíSleCh
• 208 otevíracích dní

• 188 klientů

• 1760 intervencí v ambulantní formě

• 556 intervencí v terénní formě

• 110 osob oslovených prostřednictvím základních škol

akCe PRO VeřejnOST
V roce 2013 jsme se podíleli na následujících veřejných akcích, které slouží 
ke zlepšení komunikace mezi cílovou skupinou a širokou veřejností: 

níZkOPRahY na RaMPáCh – 18 . května – skatepark Černý Most – realizovali jsme 
závody na freestyle koloběžkách, pořádané ve spolupráci s organizacemi 
Jahoda a Sdružení na pomoc dětem s handicapy .

hOlIdaY PaRTY – 27 . června – nabídli jsme závody ve freestyle koloběžkách, 
jízdě na kolech a yoyování a umožnili jsme večerní vystoupení místních 
hudebníků .

STOP ZeVlInG – 14 . září – zúčastnili jsme se celodenní akce v lokalitě praha 14, 
prezentovali jsme naše služby prostřednictvím aktivity Nízkoprahový stan .
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Týden níZkOPRahOVýCh klUBŮ – 25 . září jsme uskutečnili Deskový turnaj, který 
nabídl soutěže ve hrách Citadela, Osadníci a Bang, a který byl kromě klientů 
NZDM určen pro širokou veřejnost . 

Týden SOCIálníCh SlUžeB – 9 . října byl v NZDM Autobus speciální program pro kli-
enty i širokou veřejnost v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb . 

Cíle PRO ROk 2014
• Zvýšit transparentnost služby pro její uživatele a pro veřejnost .

• Nabídnout klientům účast na akcích pro veřejnost a na výjezdech mimo 
zařízení .

• Neustále zvyšovat kvalitu vzdělávání pracovníků, a tím zvyšovat profesi-
onalitu služby .

• Usilovat o navázání mezinárodní spolupráce a prohlubovat stávající spo-
lupráci s institucemi . 

• Realizovat různé cílené programy pro klienty . 

níZkOPRahOVÉ ZaříZení PRO 
dĚTI a Mládež hOPO
 
„Do Hopa chodim, protože tu jsou 
fajn pracovníci. Je tu legrace, hodně 
kámošů a pravidla, který se maj dodr-
žovat. Nikdo si tu na nikoho nemůže 
moc dovolovat, jinak může mít i stop-
ku, takže se tu ostatní tolik neperou  
a nejsou protivný, jako třeba jinde 
nebo ve škole. Pracovníci se pořád 
ptaj, jak se mám. Pomůžou mi dělat 
úkoly, raděj mi, co dělat, když si s ně-
čím nevím rady. Nedávno mi pomohli 
najít kroužek, protože viděli, že se už 
dost nudim. Vyřídili sme to spolu na 
úřadu, takže na kroužek můžu chodit 
zadarmo. Byl sem rád.“

„V klubu se mi nejvíc líbí počítače a xbox. Rád bych, kdyby se člověk ne-
střídal po dvaceti minutách, ale mohl hrát celej den. To ale nikdy nedovolej. 
Jelikož mě přemluvili pracovníci, tak sem s nima i ostatníma šel hrát ven 
fotbal, kterej mě vůbec nebaví. Nebylo to tak hrozný. Taky tady hraju stolní 
hry a dračí doupě, je to jako na počítači a někdy i víc legrace. Když to teda 
hrajou ostatní podle pravidel a vydržej u toho. Bývá tu i různý povídání tře-
ba o tom, proč se ostatním neposmívat nebo o drogách. Taky sou tu někdy 
výlety. Jo a je to tady zadarmo.“

Základní InFORMaCe
náZeV:    Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež hopo 
adReSa:    Božanovská 2098, 193 00, praha – horní počernice
ReGISTRaCe:   dle zákona 108/2006 Sb ., identifikátor 8209086
FORMa POSkYTOVání SlUžBY:  terénní, ambulantní
ZalOženO:   10/2012
kOnTakT:    www .neposeda .org
   e .: hopo@neposeda .org 
   t .: 739 491 638
PRaCOVní TýM (V ROCe 2013)  Mgr . Jiří Mataj, vedoucí programu, sociální pracovník
   Bc . Jaroslava Bednářová, kontaktní pracovník
   Mgr . Vanda Zemanová, sociální pracovník (od 11/2013)
   Bc . Marie Jansová, sociální pracovník (od 12/2013)

pro
Dospívající
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SUPeRVIZe TýMU a PříPadOVá SUPeRVIZe:  phDr . Milan Kinkor
SUPeRVIZe Vedení:    paeDr . Michael Chytrý

POSlání
posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež hopo je vytvořit pro-
stor pro bezpečné a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže v hor-
ních počernicích . Dospívajícím nabízíme možnost aktivně a podnětně trávit 
čas ve společnosti vrstevníků a pracovníků klubu . Snažíme se přitom vychá-
zet co nejvíce z poptávek a přání klientů . 

Cíle
• Nabídnout dospívajícím podporu a pomoc v obtížných životních situacích .

• předávat klientům informace a přispívat k jejich lepší orientaci ve společ-
nosti a prohloubení dovednosti samostatného vyhledávání informací .

• podporovat a pomáhat při začlenění klientů do skupiny vrstevníků i do 
společnosti, včetně zapojení do dění v místní komunitě .

• Usilovat o zapojení komunity do dění v klubu v rámci aktivizace klientů .

• předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení u cílové skupiny .

• Vést dospívající k odpovědnému chování, ke schopnosti domluvit se, 
slušně komunikovat, obstarat si své záležitosti .

ChaRakTeRISTIka ČInnOSTI
pracovníci provázejí mladé lidi, kteří se z různých důvodů nacházejí v obtížných 
životních situacích, a prostřednictvím poskytování informací, podpory a aktivní 
spolupráce jim pomáhají zvládnout těžkosti spojené s dospíváním . působíme 
nejen v prostorách klubu, ale pravidelně i na místech v horních počernicích, 
kde se mladí lidé scházejí . Nabídkou služeb se snažíme předcházet rozvoji rizi-
kového chování . Bezpečné prostředí zajišťujeme pomocí definovaných pravi-
del, práv a povinností uživatelů . Základním principem je nízkoprahovost – ma-
ximální možná dostupnost služby v čase a prostoru, bez bariér ekonomických, 
sociálních a psychologických . Základní metodou práce je kontaktní práce, jejíž 
základ tvoří vztah mezi pracovníkem a klientem . Dlouhodobé cíle naplňujeme 
prostřednictvím procesu individuálního plánování služby .

VýVOj PROGRaMU V ROCe 2013
NZDM hopo funguje od října 2012 a rok 2013 byl tak jeho prvním celým 
rokem fungování . Velmi pozitivně hodnotíme fakt, že si do služby našli 
spontánně cestu klienti, kteří nám byli doporučováni výchovnými poradci 
ze škol a orgánem SpOD . U většiny těchto klientů jsme zaznamenali zmír-
nění nebo zlepšení projevů rizikového chování . Zlepšila se jejich schopnost 

nekonfliktního fungování v kolektivu, prospěch ve škole, subjektivní míra 
spokojenosti v rodině . Dané období rovněž hodnotíme pozitivně z hlediska 
prohloubení individuální práce s klienty a rovněž z hlediska retence klientů 
v poskytovaných službách . Daří se nám s klienty uzavírat individuální plány 
a pracovat na nich a rovněž rozšiřovat počet uživatelů služby, tedy klientů, 
kteří mají uzavřenou smlouvu o využívání sociální služby . 

podstatné sociálně pedagogické aktivity, které vyvíjíme a do kterých zapo-
jujeme klienty, jsou zejména úprava výzdoby a pracovní aktivity zaměřené 
na posílení prvků samosprávy v aktivitách a činnostech . popisované aktivity  
a intervence se pozitivně promítly do atmosféry na klubu, prohloubení vzta-
hu s klienty a budování důvěry mezi klienty a pracovníky . Klienti s vytvoře-
ným vztahem si chodí cíleně pro podporu v obtížných životních situacích .

ROk 2013 V ČíSleCh
• 157 otevíracích dní

• 149 klientů

• 1690 intervencí v ambulantní formě

• 87 intervencí v terénní formě

• 1 500 osob oslovených prostřednictvím základních škol

akCe PRO VeřejnOST
V roce 2013 jsme zorganizovali veřejné akce, které sloužily ke vzájemnému 
bezkonfliktnímu poznání rozdílných skupin v rámci naší cílové skupiny a ke 
zlepšení vztahů cílové skupiny a širokou veřejností .

TaneČní WORkShOP – 27 . dubna – ve spolupráci s talentovaným tanečníkem 
z naší cílové skupiny jsme nabídli taneční akci pro veřejnost v tělocvičně, 
kterou nám poskytla spolupracující ZŠ Stoliňská .

VýleT dO VOdníhO PaRkU GUTOVka – 10 . července – umožnili jsme našim klientům 
z rozdílných společenských skupin podniknout zajímavou společnou akci .

SPORTOVní den – 12 . července – ve spolupráci s Azylovým domem pro rodiny 
s dětmi Střediska křesťanské pomoci v horních počernicích se nám podařilo 
zmírnit napětí, které panovalo mezi dětmi bydlícími s rodinami v azylovém 
domě a dětmi z okolí .

Týden níZkOPRahOVýCh klUBŮ – 26 . září – nabídli jsme Turnaj ve hře Bomberman, 
kterého se zúčastnil rekordní počet klientů .
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FOTBalOVý TURnaj na hřIŠTI aZYlOVÉhO dOMU PRO ROdInY S dĚTMI – 3 . října – ve spolu-
práci s Azylovým domem pro rodiny Střediska křesťanské pomoci v hor-
ních počernicích se nám podařilo uspořádat fotbalový turnaj, v němž proti 
sobě hrály dva věkově smíšené týmy počernické mládeže . Všichni si užili 
příjemné odpoledne, zápas se obešel bez zbytečných faulů a všichni si od-
nášeli dobrý pocit z férové hry . 

Týden SOCIálníCh SlUžeB – 7 . října – nabídli jsme kulinářské odpoledne, v jehož 
rámci si návštěvníci společně vyráběli tři různé druhy pomazánek, které pak 
použili jako základ pro chlebíčky a jednohubky . Mladší návštěvníci se naučili 
správně strouhat na struhadle nebo krájet zeleninu . Do klubu přišli nakouk-
nout i rodiče nebo prarodiče klientů, seznámili se s pracovníky i činnostmi, 
kterým se s dětmi věnují . Všichni si pak společně na dobrotách pochutnali .

VánOČní ZdOBení PeRníČkŮ S klIenTY klUBU – 6 . prosince – každý klient si měl mož-
nost nazdobit hned několik předem napečených perníčků . pro některé to 
byla zcela nová aktivita .

Cíle PRO ROk 2014
• Zvýšit komunitní angažovanost služby a klientů .

• prohloubit spolupráci s OSpOD a kurátory pro mládež .

• posílit svépomocné aktivity klientů (např . doučování mezi klienty navzájem) .

• Nabídnout klientům účast na akcích pro veřejnost a na výjezdech mimo 
zařízení .

dĚkUjeMe Za PříjeMnOU 
a PřínOSnOU SPOlUPRáCI:

dOBROVOlníkŮM
Vladimíře Berounské, Lucii hájkové, Václavu Králí-
kovi, Miroslavu poklopovi, Juditě Vedlové, Markétě 
Volšické, Janě Vrátilové, Davidu Záhorskému, Mela-
nii Zajacové

SPOlUPRaCOVníkŮM
Děkujeme všem našim pracovníkům a spolupracovníkům, kteří svou čin-
ností přispívali k profesionalitě sdružení, konkrétně:
Bc . Jaroslavě Bednářové, Kateřině Domanické, Markétě Fenikové, Bc . Zu-
zaně hrzalové, Bc . Marii Jansové, Bc . petru Krásovi, Mgr . Jiřímu Matajovi, 
Mgr . Martinu Novákovi, Ondřeji Novákovi, Nikole pravdové, DiS ., Dagmar 
Staudové, Bc . Barboře Stifterové, Mgr . Janě Škodové, Mgr . Ivaně Štefkové, 
phDr . Melanii Zajacové, Mgr . Vandě Zemanové, Jiřině Zmrzlé, DiS ., Barboře 
Zvoníčkové, DiS .

SUPeRVIZORŮM
phDr . Milanu Kinkorovi, paeDr . Michaelu Chytrému, Mgr . Michalu Zahrad-
níkovi

SPOlUPRaCUjíCíM SUBjekTŮM
České asociaci streetwork
hudební škole Yamaha
Firelovers
Fóru terénní práce
FZŠ Chodovické
Jahodě o . p . s .
Masarykově základní škole, praha 9 – Újezd nad Lesy
Odboru sociálních věcí ÚMČ praha 14
Odboru sociálních věcí ÚMČ praha 21
Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ praha 20
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Unii center pro rodinu a komunitu
ÚMČ praha – Běchovice
ÚMČ praha 14
ÚMČ praha 20
ÚMČ praha 21
ZŠ a MŠ praha – Běchovice

Děkujeme
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výsLeDovka 
za rok 

2013

VýnOSY

PoSKytovAtel ProgrAm CelKem

mPSv NZDM Autobus 950 000,00

mPSv Komunitní terénní program 450 000,00

mPSv Centrum pro rodinu 189 676,00

mHmP NZDM Autobus 176 000,00

mHmP Komunitní terénní program 302 000,00

mHmP Centrum pro rodinu 70 000,00

mČ Praha 14 NZDM Autobus 175 000,00

mČ Praha 20 NZDM hopo 348 600,00

mČ Praha 20 Komunitní terénní program 25 000,00

mČ Praha 21 NZDM Autobus 53 300,00

mČ Praha 21 Komunitní terénní program 50 000,00

mČ Praha 21 Centrum pro rodinu 33 000,00

mČ Praha – Běchovice NZDM Autobus
Komunitní terénní program
Centrum pro rodinu
Akce

161 000,00

Fond t-mobile 29 200,00

Přijaté příspěvky (dary) 25 140,00

Úroky 59,02

tržby z prodeje služeb 610 961,00

CelKem 3 648 936,02

ZŠ praktické a ZŠ speciální Bártlova
ZŠ Ratibořické
ZŠ Spojenců
ZŠ Stoliňské
Županu – pražské pracovní skupině pro NZDM a Terénní programy

MedIálníM PaRTneRŮM
hornopočernickému zpravodaji
Našemu regionu
Újezdskému zpravodaji
Životu Běchovic 

dĚkUjeMe Za FInanČní I MaTeRIální POdPORU naŠí ČInnOSTI:
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Magistrátu hl . m . prahy
MČ praha-Běchovice
MČ praha 14
MČ praha 20
MČ praha 21
Fondu T-mobile pro zaměstnance
Místní organizaci ČRS Běchovice
SAOSu, s . r . o .
MUDr . Evě Burianové
Zahradnictví Kočí 
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oznAČení náKlAdy CelKem

501 Spotřeba materiálu 234 914,55

502 Spotřeba energie 139 595,00

511 Opravy a udržování 28 668,65

512 Cestovné 5 690,00

513 Náklady na reprezentaci 37 657,00

518 Ostatní služby 427 199,00

521 Mzdové náklady 2 026 986,00

524 Zákonné sociální pojištění 638 247,00

549 Jiné ostatní náklady 12 766,00

CelKem 3 551 723,20
výSledeK 97 212,82

nákladY
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