
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

rok 2015 byl rokem změny! Během tohoto roku jsme spustili neuvěřitelných 5 nových služeb. 

Opustili jsme naše původní prostory v pražských Běchovicích, ve kterých jsme začínali. Také 

jsme se přihlásili do výběrového řízení České asociace streetwork na vznik sociálního 

podniku. První polovinu roku jsme tak věnovali hledání nových prostor pro naše služby  

a přípravě projektu kavárny. Vše nakonec dobře dopadlo. A tak jsme zázemí pro řadu našich 

aktivit našli ve vile v Baštýřské ulici na Jahodnici a v lednu 2016 jsme slavnostně otevřeli 

naši kavárnu v rekonstruovaných prostorách Plechárny na Černém Mostě. Naše služby tak 

dosáhly nové úrovně propojení – naši dospívající klienti mohou nově získat podporu 

v podobě tréninkového pracovního místa v naší kavárně a zkusit si start do dospělého života 

v jednom z našich čtyř startovacích bytů. 

A to zdaleka není vše… Kolegové z nízkoprahového klubu a terénního programu HoPo jako 

první v Praze spustili terénní sociální práci na základní škole v rámci svého programu 

Přestávka. Uspořádali jsme dvě konference a pořádali sérii vzdělávacích akcí s americkým 

transpersonálním psychologem Bretem Stephensonem. Kolegové z Autobusu společně 

s klienty vystavěli skoky pro kola (tzv. dirty) v Újezdě nad Lesy a stali se tak součástí nově 

natočeného dokumentu České asociace streetwork Co tě sejří. Křižovatka rozšířila svůj 

pracovní tým a dokáže tak účinněji pomoci dalším obyvatelům východního okraje Prahy.  

Rok 2015 byl také rokem velkých investic. Toho si povšimnete především v části výroční 

zprávy zaměřené na finance. Během tří měsíců jsme zrekonstruovali prostory vily 

v Baštýřské ulici. Kromě nízkoprahového klubu Autobus a čtyř startovacích bytů zde najdete 

také prostory nově otevřeného sousedského centra Jahodnice. V garáži postupně vznikla 

zkušebna, připravujeme prostory sousedské dílny a společné využívání zahrady. Investice 

mířila i do rozjezdu našeho programu Cesta hrdiny, který se zaměřuje na práci s klienty 

kurátorů pro děti a mládež.  Věřím, že se jedná o uvážené investice, které se do organizace 

postupně vrátí. 

V dobrém i zlém. Minulý rok byl v lecčems výjimečný, ale byly v něm i těžké momenty, 

tentokrát především finanční. Neskonalý dík tak patří především našim partnerům a donorům 

za jejich podporu a povzbuzení, za to, že nás „nenechali ve štychu“ a že nám i nadále 

umožňují přinášet úsměvy.  

Největší poděkování pak patří mým kolegům za jejich nasazení, odvahu a vytrvalost. Nebojí 

se zkoušet nové věci a velmi usilují o kvalitu své práce. Velmi mě těší, že jsme po dlouhé 

době vyjeli na společný výjezd, kde jsme měli příležitost blíže poznat sebe i své programy, 

potvrdit si, že jsme na jedné lodi.   

Na tomto místě tak ještě jednou všem děkuji a těším se na další společné zážitky! 

 

 

 

 



Do okrajových částí Prahy se často jezdí jen bydlet.  

V Neposedovi usilujeme o to, aby se tu dalo také dobře žít. 

Nabízíme místním lidem služby, které by pro ně byly jinak 

těžko dostupné, a umožňujeme jim aktivně se podílet  

na dění v místě, kde žijí. Pracujeme se všemi cílovými 

skupinami – od rodičů s nejmenšími dětmi přes dospívající 

a mladé dospělé až po osamělé seniory či osoby  

bez přístřeší. Jsme dynamickou organizací, která se snaží  

o neustálý rozvoj poskytovaných služeb. Do naší práce 

integrujeme moderní metody a postupy práce.   
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Dospívání je významné životní období. Přináší mnoho zátěžových situací a nových výzev.  

V Nízkoprahovém klubu a Terénním programu AUTOBUS pomáháme dospívajícím úspěšně 

zvládnout cestu z dětství do dospělosti. Usilujeme o to, aby se dospívající rizikovým 

způsobem nechovali, případně se tak chovali méně, aby vnímali pozitivní i negativní 

důsledky svého chování pro sebe a pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali 

svůj život, uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. 

Pracujeme s mladými lidmi od 9 do 26 let, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14  

a Prahy 21 a kteří jsou zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací. Rozšiřujeme jejich 

životní příležitosti, zprostředkováváme jim účinné řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, 

která jim hrozí. 

1. Dospívající, se kterými pracujeme, vědí, jaké důsledky může mít rizikové chování, usilují  
o to, aby se chovali nerizikovým způsobem v běžném životě i v náročných životních 
situacích. 

2. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou přesvědčeni o tom, že dokáží ovlivnit svůj život 
vlastními silami.  

3. Dospívající, se kterými pracujeme, umí požádat o podporu v situacích, ve kterých  
si nejsou jisti a které jsou pro ně náročné. 

4. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou se svým životem spokojení. Pokud vnímají,  
že  
s některými oblastmi života spokojeni nejsou, usilují o jejich zlepšení. 

Pracujeme s dospívajícími, kteří 

1. jsou ve věku od 9 do 26 let a čelí mnoha vývojovým úkolům;  
2. žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14 a Prahy 21;  
3. jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací 

- chovají se rizikovým způsobem (např. šikana, záškoláctví, užívání návykových látek 
aj.), 

- nejsou spokojeni se svým životem, 
- myslí si, že svůj život nemohou sami svým chováním ovlivnit, 
- nemluví o tom, co prožívají a co je trápí, 
- znají jen několik možností zvládání zátěžových situací, které jsou většinou rizikové  

(např. agrese, užívání návykových látek). 

 

 

 

 

 

 



 

Dospívání je významné životní období. Přináší mnoho zátěžových situací a nových výzev.  

V Nízkoprahovém klubu a Terénním programu HoPo pomáháme dospívajícím úspěšně 

zvládnout cestu z dětství do dospělosti. Usilujeme o to, aby se dospívající rizikovým 

způsobem nechovali, případně se tak chovali méně, aby vnímali pozitivní i negativní 

důsledky svého chování pro sebe a pro společnost, aby svým chováním aktivně ovlivňovali 

svůj život, uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. 

Pracujeme s mladými lidmi od 11 do 26 let, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 20 

a kteří jsou zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací. Rozšiřujeme jejich životní 

příležitosti, zprostředkováváme jim účinné řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která 

jim hrozí. 

1. Dospívající, se kterými pracujeme, vědí, jaké důsledky může mít rizikové chování, usilují  
o to, aby se chovali nerizikovým způsobem v běžném životě i v náročných životních 
situacích. 

2. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou přesvědčeni o tom, že dokáží ovlivnit svůj život 
vlastními silami.  

3. Dospívající, se kterými pracujeme, umí požádat o podporu v situacích, ve kterých  
si nejsou jisti a které jsou pro ně náročné. 

4. Dospívající, se kterými pracujeme, jsou se svým životem spokojení. Pokud vnímají,  
že s některými oblastmi života spokojeni nejsou, usilují o jejich zlepšení. 

Pracujeme s dospívajícími, kteří 

1. jsou ve věku od 11 do 26 let a čelí mnoha vývojovým úkolům;  
2. žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 20;  
3. jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací 

- chovají se rizikovým způsobem (např. šikana, záškoláctví, užívání návykových látek 
aj.), 

- nejsou spokojeni se svým životem, 
- myslí si, že svůj život nemohou sami svým chováním ovlivnit, 
- nemluví o tom, co prožívají a co je trápí, 
- znají jen několik možností zvládání zátěžových situací, které jsou většinou rizikové  

(např. agrese, užívání návykových látek). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posláním Komunitního terénního programu KŘIŽOVATKA je usilovat o sociální začlenění  

a pozitivní změnu v životním způsobu jedinců, kteří se ocitli v situaci, se kterou si neví rady. 

Poskytujeme jim informace, odbornou pomoc a podporu. Snižujeme dopady sociálně 

negativních jevů na život v lokalitě. Vyhledáváme osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

motivujeme je k aktivnímu řešení své situace a k včasnému využití návazných služeb. 

Identifikujeme rizikové situace v rámci komunity a řešíme je ve spolupráci s partnery. 

1. Klienti mají dostatek informací a schopností k samostatnému řešení zátěžových situací. 
2. Klienti ovládají více pozitivních způsobů zvládání zátěžových situací a dále je rozšiřují.  
3. Klienti se necítí osamělí, jednají aktivně a jsou schopni vyhledat si sociální oporu. 
4. Klienti se orientují v nabídce dostupného ubytování, jsou schopni si ho zajistit. 
5. Klienti znají výši svých dluhů a mají základní informace, jak řešit svoji dluhovou situaci. 
6. Klienti jsou schopni orientovat se v nabídce na trhu práce, zaměstnání aktivně hledají  

a vědí, co je potřeba udělat pro to, aby si práci udrželi. 
7. Klienti jsou schopni hájit své zájmy v lokalitě, aktivně se zajímají o dění v ní a podílejí se  

na něm. 
8. Klienti a okolní společnost se vzájemně respektují a tolerují. 

Pracujeme s dospělými jedinci, kteří 

4. jsou starší 26 let;  
5. žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14, 20 a 21;  
6. jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací 

- aktuálně prožívají zátěžovou situaci, 
- jsou nezaměstnaní, 
- intenzivně prožívají pocit samoty, 
- aktuálně řeší bytovou problematiku, 
- aktuálně řeší dluhovou problematiku, 
- nacházejí se v konfliktní rodinné situaci, 
- jsou vyloučeni ze života v lokalitě,  
- nejsou dostatečně schopni hájit své oprávněné zájmy. 

 



 

Centrum pro rodinu ZASTÁVKA poskytuje komplexní podporu rodinám, zaměřenou na jejich 

bio-psycho-sociální potřeby. Je určené pro širokou veřejnost, poskytuje poradenství  

i zprostředkování kontaktu na další subjekty. Vytváří podmínky pro vzájemný kontakt rodičů  

a dětí a rozvoj jejich vzájemných vztahů. Jeho posláním je zvyšovat kvalitu života rodičů  

a jejich dětí. Základní činností je otevřená herna, která je postavena na principu 

nízkoprahovosti, tedy je co nedostupnější (místem, časem, finančně) a nabízí aktivity 

zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí. Její nedílnou součástí jsou psychosociální 

aktivity a informační, konzultační a poradenská činnost. V rámci projektu jsou nabízeny 

různé vzdělávací kurzy zaměřené např. na zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem 

prostřednictvím různých přednášek a interaktivních technik. 

1. Posilovat informovanost rodičů o potřebách a vývoji dětí a o službách pro rodinu. 
2. Posilovat rodinnou soudržnost a rozvíjet rodičovské kompetence. 
3. Vytvářet prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde se mohou setkávat, vyměňovat  

si zkušenosti, vzdělávat se a rozvíjet. 

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny z lokality Prahy 14 a Prahy 21. 



 

Děkujeme všem našim pracovníkům a spolupracovníkům, kteří svou činností přispívali  

k profesionalitě organizace. 

PaeDr. Michaelu Chytrému, PhDr. Milanu Kinkorovi, Mgr. Michalu Zahradníkovi 

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 

Praze 14 kulturní 

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 praktické a ZŠ speciální Bártlova 

ZŠ Ratibořické 

ZŠ Spojenců 

ZŠ Stoliňské 

Županu – pražské pracovní skupině pro NZDM a Terénní programy 

Čtrnáctce 

Hornopočernickému zpravodaji 

Újezdskému zpravodaji 

Životu Běchovic  

 

Davidu Zbytovskému 

Evě Burianové 

Ministerstvu práce a sociálních věcí 

Magistrátu hl. m. Prahy 

MČ Praha-Běchovice 

MČ Praha 14 

MČ Praha 20 

MČ Praha 21 



Místní organizaci ČRS Běchovice 

Nadaci Šance 

Printware s. r. o. 

Rotary klubu Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(k 31. 12. 2015 – v celých tisících Kč) 

Označení Náklady Celkem 

A. I. Spotřebované nákupy celkem 317 

1. Spotřeba materiálu 219 

2. Spotřeba energie 98 

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0 

4. Prodané zboží 0 

A. II. Služby celkem 913 

5. Opravy a udržování 79 

6. Cestovné 23 

7. Náklady na reprezentaci 126 

8. Ostatní služby 685 

A. III. Osobní náklady celkem 5 767 

9. Mzdové náklady 4 345 

10. Zákonné sociální pojištění 1 407 

11. Ostatní sociální pojištění 0 

12. Zákonné sociální náklady 15 

13. Ostatní sociální náklady 0 

A. IV. Daně a poplatky celkem 0 

14. Daň silniční 0 

15. Daň z nemovitosti 0 

16. Ostatní daně a poplatky 0 

A. V. Ostatní náklady celkem 6 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 

18. Ostatní pokuty a penále 4 

19. Odpis nedobytné pohledávky 0 

20. Úroky 0 

21. Kursové ztráty 0 

22. Dary 0 

23. Manka a škody 0 

24. Jiné ostatní náklady 2 

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem 

0 

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 

27. Prodané cenné papíry a podíly 0 

28. Prodaný materiál 0 

29. Tvorba rezerv 0 

30. Tvorba opravných položek 0 

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 

32. Poskytnuté členské příspěvky 0 

A. VIII. Daň z příjmů celkem 0 

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 0 

 NÁKLADY CELKEM 7 003 

 

 

 

 

 

 



(k 31. 12. 2015 – v celých tisících Kč) 

Označení Náklady Celkem 

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 512 

1. Tržby za vlastní výrobky 0 

2. Tržby z prodeje služeb 512 

3. Tržby za prodané zboží 0 

B. II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 

5. Změna stavu zásob polotovarů 0 

6. Změna stavu zásob výrobků 0 

7. Změna stavu zvířat 0 

B. III. Aktivace celkem 0 

8. Aktivace materiálu a zboží 0 

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0 

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0 

B. IV. Ostatní výnosy celkem 1 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 

13. Ostatní pokuty a penále 0 

14. Platby za odepsané pohledávky 0 

15. Úroky 1 

16. Kursové zisky 0 

17. Zúčtování fondů 0 

18. Jiné ostatní výnosy 1 

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 

0 

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 

21. Tržby z prodeje materiálu 0 

22. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 

23. Zúčtování rezerv 0 

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 

25. Zúčtování opravných položek 0 

B. VI. Přijaté příspěvky celkem     592 

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 

27. Přijaté příspěvky (dary)   592 

28. Přijaté členské příspěvky 0 

B. VII. Provozní dotace celkem 5 773 

29. Provozní dotace 5 773 

 VÝNOSY CELKEM 6 878 

 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -125 

34. Daň z příjmů 0 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -125 

 

 

 

 

 

 



Donor Účel finanční podpory Částka 

C&A Foundation Cesta hrdiny 79 401 

Česká asociace streetwork Restart, Co tě sejří 476 000 

Praha – Běchovice  Autobus, Křižovatka, akce 80 000 

MHMP – dotace na sociální služby Autobus, Křižovatka, HoPo 3 429 000 

MHMP – grant na sociální služby Autobus, Křižovatka, HoPo 700 000 

MHMP – prevence kriminality Autobus, Křižovatka, Cesta hrdiny 352 000 

MHMP – podpora rodiny Zastávka 60 000 

MHMP – volný čas Autobus 30 000 

MPSV Zastávka 234 635 

Nadace Via Jahodnice 1 672 

Nadační fond Šance Výjezd HoPo 20 000 

Pomozte dětem Cesta hrdiny 83 626 

Praha 14 Autobus, Křižovatka, Zastávka, 
Cesta hrdiny, akce 

220 000 

MČ Praha 20 HoPo, Křižovatka 285 500 

MČ Praha 21 Autobus, Křižovatka 153 600 

Praha – Běchovice  Autobus, Křižovatka, akce 80 000 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


