
 

Výroční zpráva 
 

 

 

Úvodní slovo 

 

Začínáme další rok a otvíráme 10 výroční zprávu. 

Je zde doba hodnocení co se nám povedlo a kde máme rezervy. V plném provozu jsou 4 Integrační 

školičky Smíšek, Klub Smíšek a další aktivity. Každý z pracovníků má za sebou velký kus práce. 

Každý má svou nepostradatelnou roli v organizaci. Přesto jsme si s pokorou vědomi, že je stále se 

co učit a vylepšovat.  

Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se v průběhu roku aktivně zapojují do 

organizace průběhu Benefiční přehlídky, Stromu přání či jiných aktivit a pomáhají takto 

naplňovat společně cíle organizace. Děkuji i všem dárcům a sponzorům a přeji jim, aby je 

neopouštěla důvěra v činnost naší organizace, kterou oni svými dary pomáhají rozvíjet a 

budovat. 

 

 

 

 

 

                  Vladislava Táčnerová  
       ředitelka Občanského sdružení Smíšek 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kdo jsme  

MISE: JSME NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ POMÁHÁ DĚTEM PROPOJENÍM JEJICH SOCIÁLNÍCH, 

VZDĚLÁVACÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT. 

VIZE: VŠEM DĚTEM VE SMÍŠKU CHCEME INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM GARANTOVAT ZAŘAZENÍ DO 

BĚŽNÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU NEBO ZAŘAZENÍ DO SPECIÁLNÍ ŠKOLY ODPOVÍDAJÍCÍ JEJICH 

INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM. 

Poskytované služby: 

● Integrační školky Smíšek 

● Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

● Smíškoviny a další podpůrné aktivity 

● Klub Smíšek 

 

 

O nás 

 
2006 – 2010  
založeno O. s. Smíšek, prvotní aktivity jako ozdravné pobyty u moře a letní tábory pro děti s 

postižením.  Cílová skupina se postupně rozrůstá o děti ze znevýhodněného prostředí a děti z 

dětských domovů, zároveň v průběhu roku přibývá jednorázových sportovních a vzdělávacích aktivit 

„Smíškovin“. Které jsou zaměřeny na děti ze znevýhodněného prostředí  ve věku 2–6 let a rodinu jako 

celek. Ukazuje se, že problémy v těchto rodinách jsou tak velké, že je třeba dlouhodobé a 

systematické činnosti, která povede k potřebné nápravě. Všechny aktivity pořádány pouze 

dobrovolníky. 

2011 – stále organizujeme ozdravné pobyty u moře, letní tábory, „Smíškoviny“, „Šikovné ručičky“ 

(aktivity pro rodiče s dětmi 3-15 let).  Zahajujeme projekt „Naše rodina pro naše děti“ (zaměřujeme 

se na podporu a pomoc rodinám s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí - besedy, přednášky 

s odborníky, vzdělávací a sportovní aktivity).  

2012 – v září otvíráme první Integrační školičku Smíšek ve Vysočanech (pro děti ve věku 2–6 let ze 

znevýhodněného prostředí nenavštěvující žádné předškolní zařízení).  Otvíráme Integrační centrum 

Smíšek s registrací sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (terénní a ambulantní služba).  

2013 – Integrační školička Smíšek ve Vysočanech aktivně pracuje stejně jako volnočasové aktivity 

„Smíškoviny“, Sociálně aktivizační služby a ozdravné pobyty u moře pro děti s postižením, 

znevýhodněného prostředí a jejich rodiny. Na podzim se Občanské sdružení Smíšek stává členem 

Asociace společenské odpovědnosti a začíná se ucházet v rámci této asociace o titul Odpovědná 

škola. Navázali jsme spolupráci s Městskou částí Praha 2 a se starostkou Janou Černochovou – s 

Ícílem otevření druhé Integrační školičky na Vinohradech. Povedlo se najít prostory a začít s 

rekonstrukcí.  

2014 – získáváme jako jedna z prvních školek titul Odpovědná škola. Otevíráme druhou Integrační 

školičku ve Vinohradech. V dubnu získáváme rozsáhlou podporu Nadace Velux na otevření dvou 

nových školiček, přestěhování a rozsáhlou rekonstrukci školičky ve Vysočanech. V listopadu je 

otevřena třetí Integrační školička v Karlíně. Máme nové logo a druhého patrona – Pavlínu Matiovou. 



2015 - pokračujeme ve všech již zaběhlých aktivitách. Pokračuje členství Asociace společenské 
odpovědnosti. Otvíráme 4 Integrační školičku Smíšek na Jarově. Získáváme nové patrony – Honzu 
Musila a  Reného Kekely.  
Tímto má každá školička svého patrona. Rozšiřujeme Klub Smíšek o Dílničku Smíšek a stáváme se 
členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků, a členy Asociace veřejně prospěšných 

organizací ČR.  

 

2016 – 4 školičky jsou v plném provozu, včetně Smíškovin, Kubu Smíšek a Dílničky Smíšek. 

Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, 
a členy Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Ukončujeme Sociálně aktivizační službu a 

vyřizujeme registraci SPOD.  
 

Integrační školičky Smíšek 

Poskytují podporu a pomoc dětem, které neměly vůbec lehký start do života, mají malý nebo 

žádný kontakt s vnějším prostředím, trpí nedostatkem podnětů. Tento stav se negativně 

odráží na jejich vývoji a připravenosti na vstup do prvního ročníku ZŠ.  

 

V roce 2015 byly v provozu  4 Integrační školičky Smíšek a to na následujících adresách: 

Integrační školička Vysočany – Na Harfě 4, Praha 9 –kapacita 10  
Integrační školička Vinohrady – Bělehradská 25, Praha 2 –kapacita 12 dětí 
Integrační školička Jarov – U Kněžské louky 55, Praha 3- kapacita 15 dětí 
Integrační školička Karlín – Pernerova 50, Praha 8 –kapacita 12 dětí 
 

Kapacita jednotlivých školek byla v průběhu roku 100% naplněna. V roce 2015 jsme společně s dětmi 

navštívili mnoho akcí (výletů, divadel, výstav) 

 

Školičky byly otevřeny od pondělí do pátku v čase 8.00 - 17.00 hodin. Denní činnosti se řídila 

dle platného rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání, vzhledem ke specifické 

cílové skupině bylo a je k dětem přistupováno individuálně s důrazem na jejich konkrétní 

potřeby.  

 

V rámci Integračních školiček nabízíme služby speciálních pedagogů, které se staly již nedílnou 

součástí našich zařízení. Speciální pedagog se zaměřuje na co nejintenzivnější práci s dětmi a 

rodiči, ale je velkou oporou i vychovatelům školiček.   

Mnoho dětí docházejících do školiček je pod dozorem sociálních pracovníků OSPOD, některé rodiny 

mají určen soudní dohled, vzhledem k nedostatečné péči o dítě a nedostatku rodičovských 

kompetencí.  Jedná se o rodiny po léčbě závislosti, neznalosti nebo z nedbalosti a nezájmu o dítě. 

 

 



Úspěchy: 

 
Honzík, 5let 
Honzík je velmi hodný, empatický chlapec, který se do školky na své kamarády velmi těší. Ve školce je 
velmi citlivý a musí se k němu přistupovat opravdu velmi individuálně. V životě to neměl od narození 
vůbec jednoduché a možná proto je velmi plačtivý a nedůvěřivý k okolnímu světu.  
Matka do dvou let žila s otcem Honzíka v Severních čechách. Od otce se musela odstěhovat z důvodu 
velké opakované agrese otce na  ní i chlapci. Maminka odešla do azylového domu pro týrané ženy – 
ROSA, kde zůstala rok a kde Honzíka vychovávala. Honzík i nadále má problémy s řečí a navštěvuje 
logopeda. Dnes žijí v podnájmu, ale vzhledem k velké nemocnosti syna má velké problémy najít stálou 
práci, pouze využívá příležitostných brigád. Bohužel její příjem není velký a žijí na hranici chudoby, ale 
v bezpečí.  

 
Lejla 5,5 roku  
Maminka po drogové anamnéze nezvládala péči o své dvě děti. Po zásahu pracovnic OSPOD a 
úspěšné detoxikační léčbě, nastoupila do azylového domu a byly jí navráceny děti. Dívenka, byla 
zprvu velmi vyděšená a nekomunikativní. Díky velké trpělivosti tet se tento strach vytratil a po ¾ roce 
odjela se školičkou na celotýdenní pobyt v Krkonoších. Později vychovatelky zjistily, že dívenka 
nedoslýchá. V současné době je již v přípravné třídě pro sluchově postižené děti. Matka úspěšně 
absolvovala rekvalifikační kurz, je 2 rokem zaměstnaná. A po půlročním pobytu v cvičném bytě, jí byl 
přidělen městský byt o děti se vzorně stará. Stále je pod soudním dohledem, ale kladné hodnocení je 
samozřejmostí.  

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi  
 
Sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám s dětmi, které se ocitnou v nepříznivé životní 

situaci, jenž nedokáží samy bez pomoci řešit.. 
 
Poradenská a podpůrná činnost sociálního pracovníka je pro naše klienty nezbytná. Je důležité 

pracovat s rodinou jako celkem a napomoci jim k řešení jejich existenčních problémů.  
Ambulantní a terénní služby jsou nabízeny zdarma. Našimi klienty jsou rodiny z HL.m Prahy a 

Středočeského kraje:  
 
Poskytujeme:  
 

● pomoc a odborné poradenství sociálního pracovníka, poskytnutí potřebných informací, 

podporu klienta při hledání řešení obtížné životní situace například v oblasti sociálních 

dávek, bydlení, zaměstnání, nebo cílenou a individuální práci speciálního pedagoga s 

dítětem a rodinou;  
 
 

● terénní formy sociálně aktivizační služby, jakými jsou asistence a pomoc sociální 

pracovnice při vyřizování různých záležitostí nebo pomoc při komunikaci s úřady.  
 

Vzhledem k primárnímu zaměření na podporu dětí jsme se rozhodli ukončit sociálně aktivizační 

služby a zaregistrovat Sociálně právní ochranu dětí, která je naší činnosti blíže.  

 

 



Další vedlejší aktivity - Klub Smíšek a Smíškoviny 

V návaznosti na sociální službu je neméně důležitá osvěta a informovanost rodin.  

Klub Smíšek  

● podpůrná činnost jako jsou besedy a přednášky s tématy zaměřenými na problémy 

denního života: vývoj, potřeby a výchova dětí, podpora zkvalitňování vzájemných vztahů 

v rodině a podpora řešení problémů;  
V roce 2015 proběhlo 20 přednášek a besed s odborníky. 

● Odborná knihovna 
● Přístup na PC s připojením na internet a možností tisku 
● Dílnička Smíšek – aktivizační dílnička pro dlouhodobě nezaměstnané rodiče (matky). 

S možností absolvování různých školení a workshopů zaměřených na výuku různých 

technik pracovních činností (šití, háčkování, výroba šperků atd.). Zaměřených na možnost 

budoucí drobné výroby na ŽL a přivýdělek.  
 

Smíškoviny  

Volnočasové aktivity pro celé rodiny, pořádané pravidelně min 1x za měsíc. V rámci této aktivity 

je kladen důraz na aktivní a smysluplné trávení volného času rodiči s dětmi. Učí se komunikaci a 

sdílení zážitků a informací. Proběhlo 14 akcí (výletů či setkání v dílničkách).  

 

- Zimní Praha 

- Zimní tvoření 

- Jaro je tu 

- Malování na textil 

- Velikonoce se Smíškem 

- Výlet do Toulcova dvora 

- Den matek 

- Výlet na Petřín 

- Botanická zahrada 

- Den dětí pro Smíšky 

- Výroba podzimních svícnů 

- Výroba masek 

- Výroba adventních věnců 

- Vánoce jsou tu – výroba drobných dárků 
 

 

 

 

 

 

 



„Dítě mnoha rolí“ 
 

Poděkování patří všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář a přišli ve svém 

volném čase podpořit činnost Integračních školiček. A všem sponzorům a dárcům co na benefiční 

akci přispěli nebo si nakoupili některý z mnoha výrobků dětí a maminek na našem stánku.  
 
Velký dík patří samozřejmě návrhářům a firmám co nám propůjčily své modely a oblečení. 

Návrhářce Katce Přibilové a Veselým oblečkům, Dětské oblečení Fantom, firmě KIK textil a Non-

Food, spol. s r.o., za pěkné modely nejen pro děti. Další velké díky patří všem, kdo benefiční akci 

podpořili: Hanka Kosová z Budu pomáhat, Casanova, Orange, Gastro CAFE s.r.o a Asociace 

úspěšných žen BPWCR, dobrovolníkům z ČSOB, žákům Střední školy a všem, kteří nám pomáhali.  

 

                                      

Honza Musil ji podruhé prodavačem….. 

Již po druhé se náš patron Honza Musil postavil za pult a stal se na pár hodin prodavačem kosmetiky 

ve firmě Ziaja Česká republika. Prodej si opravdu užíval a Smíšek moc děkuje za úžasný výtěžek  

 

 

Ježíšek EXISTUJE – Strom splněných přání 

V rámci akce  „Strom splněných přání“ sešlo velké  množství dárků, že nebylo vidět ani nábytek 

v pracovní místnosti sociálního pracovníka. Při předávání na Vánoční besídce bylo mnoho dětských 

dušiček v nedočkavém očekávání, jestli zrovna jim Ježíšek splní jejich přání. Rozzářené tváře a 

jiskřičky v očích malých i větších nezbedů byly tou největší odměnou všem Ježíškům. Díky patří všem 

těm, kdo nám pomohl splnit dětská přání. U mnoha dětí aspoň na chvíli vrátit úsměv na jejich tvář a 

zapomenout na všechno zlo co je potkalo v již tak raném věku.  

Moc Vám všem děkujeme….                                   

 

Poděkování dobrovolníkům 

Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří nás přišli podpořit v rámci dnů dobrovolníků – z firem 

ČSOB, Visa, Raiffeisenbank, Allianz, Česká spořitelna. 

 Všem dobrovolníkům, ale i těm dobrým duším co jsou všude kolem nás a bez zaváhání nám vždy 

ochotně pomohou, vyrobí, opraví. Prostě jsou zde vždy, když něco ve Smíšku je potřeba udělat.  

DĚKUJEME, MOC SI VAŠÍ PRÁCE VÁŽÍME.  

Ostatní dobrovolníci kteří nám pomáhali v průběhu roku 2016 -Vladimír Novák, Pavel 

Karásek, Patrik Táčner, Lucie Mádlová, Hanka Kosová, Petr Mráček, Barbora Aydin, Jolanta 

Svobodová, Markéta Hovorková, Martin Zahálka, Marcela Pelikánová, Lucie Hájková, Lenka 

Škárková, Ivana Štěrbová, Iva Petříčková, Alena Nováková, Lucia Vajdová, Jiří Neuer, Ester 

Fišerová,, Hana Humpolíková a mnoho dalších, kteří nechtějí být zveřejněni 



Kontakty  

Občanské sdružení Smíšek  
Pešlova 359/18  
190 00 Praha 9 – Vysočany  
e-mail: info@os-smisek.cz  
internet: www.os-smisek.cz  
 
předseda sdružení: Novák Vladimír  
 
ředitelka sdružení: Táčnerová Vladislava  
tel: +420 608 036 519, e-mail: tacnerova@os-smisek.cz  
 
ekonom: Jana Karásková  
e-mail: karaskova@os-smisek.cz  
 
Integrační školička Smíšek Vysočany  
Na Harfě 4/694  
190 00 Praha 9 – Vysočany  
tel.: +420 734 436 762, e-mail: harfa@os-smisek.cz  
 
Integrační školička Smíšek Vinohrady  
Bělehradská 25  
120 00 Praha 2 – Vinohrady  
tel.: +420 734 436 762, e-mail: vinohrady@os-smisek.cz  
 
Integrační školička Smíšek Karlín  
Pernerova 50  
180 00 Praha 8 – Karlín  
tel.: +420 733 671 817, e-mail: karlin@os-smisek.cz  
 
Integrační školička Smíšek 
U Kněžské louky 55 
130 00 Praha 3 – Jarov 
tel.: +420…., e-mail: jarov@os-smisek.cz 
 
 
číslo účtu: 107-7320340217/0100  
číslo sbírkového účtu: 107-9670430297/0100 
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Podporují nás  

      

     

 

  

  

 

 

 



- Milena Schinková 

- Nadace Agrofert 

- Městská část Praha 9 

- Městská část Praha 5 

- Městská část Praha 10 

- Městská část Praha 4 

- Městská část Praha 8 

- Výbor dobré vůle 

- Nadace Precioza 

- Nadační fond Karla Janečka  
- Středočeský kraj 
- The Kellner Faily Foundation 

- Nadace Agrofert 

- Nadace umění pro zdraví 
- Mezinárodní konzervatoř Praha   
- Novák – vratová technika  
- Petr Šustek – servis kávovarů 
- LCM s.r.o. 
- Ikea ČR s.r.o. 
- AS elektronika – Pavel Karásek 
- Martin Kincl 
- Zdeňka Bosáková 
- Casanova Publishing s.r.o. 
- Fleurs Michaela Čápová 
- Budu pomáhat.cz – Hanka Kosová 
- FasTec s.r.o. 
- Whirlpool CR,spol. s.r.o. 
- Slevomat.cz,s.r.o. 
- Spectrumtrading s.r.o. 

           Eva Vašková Čejková – Ženy s.r.o 

 

 

 

 

A mnoho ježíšků, kteří v rámci projektu „Strom splněných přání“ 

přineslo dáreček pod vánoční stromek. 

 


