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Vážení přátelé, kolegové a příznivci občanského sdružení Společnou cestou,
v uplynulém roce byla situace co do poskytovaných služeb poměrně stabilní. Nedošlo
k dalšímu stěhování a sdružení dál působí v pražských Nuslích, Jižním Městě a
dislokovaných azylových bytech. Stejně tak zůstává Mgr. Iva Poláčková ve funkci
ředitelky sdružení a JUDr. Ondřej Načeradský ve funkci předsedy.
Společenskou situaci bohužel za stabilní označit nemůžeme. Ekonomika
potácející se na hranici krize a probíhající úspory veřejných rozpočtů dopadají tíživě na
občany v často již tak komplikované sociální a ekonomické situaci, což se odráží ve
složení uživatelů služeb poskytovaných sdružením.
Z činnosti občanské poradny můžeme poukázat na to, že poměrné zastoupení
problematiky zadlužení stouplo meziročně o cca 52 %. Stále je velmi frekventovaná
problematika oddlužení (osobního bankrotu) a vzácné nejsou ani případy, kdy je již
situace natolik kritická, že oddlužení není dostupným řešením.
Kolegové ze služby azylového domu mohou poukázat na dopady škrtů v oblasti
dávek. Řada rodin pocítila nejen zrušení sociálního příplatku, ale i omezení porodného.
Překážkou zde není vysoký příjem, ale skutečnost, že se vyplácí pouze na prvorozené
dítě. Myšlenka zákonodárce, že po pořízení první výbavy jsou již náklady na další dítě
nižší, je sice logická, ale v případech sociálně slabých klientů balancujících na hraně
bezdomovectví a odebrání dětí není výjimkou, že se výbavička musí pokaždé obstarat
znova, jelikož se předchozí ztratila ve víru četných stěhování.
Stabilním úkolem pracovníků služby aktivizace rodin je pak především
vzdělávání a rozvoj dětí, neboť často pochází z rodin, ve kterých není tradice, či
dostatečné kompetence rodičů k vedení dětí ke školní docházce a plnění školních
povinností.
Jaké plány máme do příštího roku? Naše sdružení plánuje navázat na své
dosavadní zkušenosti ve vzdělávání dospělých a požádat si Ministerstvo práce a
sociálních věcí o akreditaci vzdělávací instituce, jakož i akreditaci několika kurzů pro
sociální pracovníky. Další výzvou je zareagovat na zaznamenaný trend žádostí o azyl,
podávaných osamělými těhotnými ženami. Z tradičního pohledu azylové domy pro
matky s dětmi přijímají bezdětné těhotné až v pozdějších fázích těhotenství, nicméně je
třeba uvážit, nakolik je i pro ženy v ranějším stádiu těhotenství tento typ azylového
domu vhodnější, než noclehárna či „klasický“ azylový dům.

JUDr. Ondřej Načeradský
Předseda sdružení
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Ředitelka organizace
Mgr. Iva Poláčková

Statutární zástupci
JUDr. Ondřej Načeradský
Milena Svobodová

Rada o. s. Společnou cestou
JUDr. Ondřej Načeradský – předseda Rady sdružení
Milena Svobodová – místopředsedkyně Rady sdružení
Daniela Bísková
Ing. Eva Grollová
PaedDr. Marie Vorlová

Kontrolní komise
Daniela Doucková
Veronika Grollová, DiS.
Ing. Petra Kameníková, Ph.D.
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Vedoucí služby:
Kontaktní adresa:
Tel./fax:
E-mail:
Webové stránky:
Druh soc. služby:
Forma soc. služby:

Mgr. Iva Poláčková
Donovalská 2331, 149 00 Praha 11 - Chodov
272 950 984
info@spolcest.cz
www.spolcest.cz
Azylové domy
Pobytová

__________________________________________________________________________________________

O
OR
RG
GA
AN
NIIZZA
AČČN
NÍÍ ZZA
AJJIIŠŠT
TĚĚN
NÍÍ SSLLU
UŽŽB
BYY

Ředitel
OSSC
--0,2 úvazku

Ekonomické a
účetní služby
--ŽL

Administrativní
a provozní
pracovník
--0,8 úvazku

Supervizor
--DPP

Pracovník
úklidu
---DPP

Pracovník
v soc.
službách
--DPP

Vedoucí AU
OSSC
--0,4 úvazku

Sociální
pracovník
--0,75 úvazku

Sociální
pracovník
--0,5 úvazku

Sociální
pracovník
--0,1 úvazku

Sociální
pracovník
--DPP
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I v roce 2011 o. s. Společnou cestou
pokračovalo v poskytování sociální služby
Azylové ubytování pro rodiny s dětmi, a to ve
formě samostatných azylových bytů. Tato forma
ubytování maminek a rodin v krizové životní
situaci se postupem času ukazuje jako efektivní,
neboť uživatelům umožňuje snáze zlepšit jejich
sociální situaci, posílit samostatnost a co nejvíce
snížit závislost na sociálních službách. Azylové
ubytování se snaží co nejvíce přizpůsobit
běžnému samostatnému bydlení, nenahrazuje
běžně dostupné veřejné služby, sociální pracovníci naopak podporují uživatele ve
využívání všech služeb v rámci sociálního prostředí a vlastních přirozených sítí jako je
rodina.
Výhody bydlení v samostatných ubytovacích jednotkách se začínají projevovat
také tím, že od roku 2009, od kdy je služba formou azylových bytů poskytována, začíná
opět narůstat počet žadatelů o službu. V roce 2011 bylo podáno 91 žádostí o Azylové
ubytování pro rodiny s dětmi, celkem se jedná o 274 osob – 90 maminek, 1 tatínka a 38
úplných rodin dohromady se 145 dětmi. Z žádostí podaných v roce 2011 jich bylo
uspokojeno 15.
Celkem tak bylo letos v našem azylovém ubytování ubytováno 21 rodin, z toho 14
samotných maminek s dětmi a 7 úplných rodin. Na konci roku u nás 9 rodin stále
bydlelo, 7 rodin odešlo do samostatného bydlení (3 do bytu ve vlastnictví jednotlivých
městských částí, 4 do pronájmu či podnájmu), 2 maminky odešly do jiného azylového
domu, 3 rodiny šly bydlet k příbuzným či známým. Je tedy patrné, že většině rodin se
podařilo jejich krizovou životní situaci vyřešit takovým způsobem, který jim umožnil
začlenění do běžného sociálního prostředí.
Aby bylo možné sociálního začlenění dosáhnout, je nutné plánování a průběh
poskytování služby Azylového ubytování řídit individuálními potřebami jednotlivých
uživatelů. Již na začátku poskytování služby si rodiny stanovují hlavní cíle, jichž by
v průběhu pobytu chtěly dosáhnout. Tyto cíle
vychází z individuálních potřeb uživatele a jeho
Počet ubytovacích dnů a nocí rodiny, nejčastěji uváděnými cíli jsou nalezení
Dospělí
Děti
Celkem
stabilního bydlení a stabilizace finanční situace
3 599
5536
9 135
rodiny.
V roce 2011 k činnostem a službám, které již v rámci Azylového ubytování
poskytujeme (ubytování, zajištění podmínek pro přípravu stravy, pro celkovou hygienu,
praní a žehlení prádla, úklid, pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících
z individuálních plánů uživatelů, pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktů s rodinou,
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně
uplatňování zákonných nároků a pohledávek a poskytování sociálního poradenství),
přibyla nová možnost odborného psychoterapeutického vedení. To se zaměřuje
především na vztahovou stránku situace, v níž se uživatelé ocitají, na podporu při
výchově dětí, vztahy mezi ubytovanými uživateli a další oblasti, které si uživatelé sami
stanovují.
_____________________________________________________________________________________________________
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Poskytovanou službu se snažíme postupně zlepšovat také po materiální stránce.
V letošním roce jsme zajistili běžné opravy azylových bytů a jejich vybavení. Díky
sponzorským darům jsme také mohli zakoupit nové vybavení, zejména nové skříně,
dětské postýlky, žehličky, žehlicí prkna a sušáky na prádlo.
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Vedoucí služby:
Kontaktní adresa:
Tel./fax:
E-mail:
Webové stránky:
Druh soc. služby:
Forma soc. služby:

JUDr. Ondřej Načeradský
Spytihněvova 162/4, 128 00 Praha 2 - Nusle
223 011 642
poradna@spolcest.cz
www.spolcest.cz
Odborné sociální poradenství
Ambulantní
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Ředitel OSSC
--0,1 úvazku

Ekonomické a účetní
služby
--ŽL

Administrativní a
provozní pracovník
--0,1 úvazku

Pracovník úklidu
--DPP

Supervizor
--DPP

Vedoucí OP OSSC a
poradce
--1,0 úvazku

Poradce
--0,5 úvazku
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Jedná se o bezplatnou službu poradenského typu, která umožňuje prostřednictvím
poskytnutých sociálně právních informací, rad, aktivní pomoci a asistence, řešit
občanům sociálně tíživé situace a předcházet jejich vzniku, proto plánujeme realizovat
službu i v příštím roce.

Vzhledem k šíři odborného záběru jde o službu
svým charakterem unikátní (viz uvedených 18
oblastí působnosti), která byla po britském vzoru
implementována do prostředí ČR právě z důvodu, že
povědomí občanů o právu a systému státních a samosprávných institucí je nízké, a proto
není výjimkou, že dochází k vyloučení z důvodu neznalosti práv či povinností nebo
neschopnosti využít dostupné mechanizmy ochrany a pomoci. Činnost občanských
poraden vychází z předpokladu, že pro osoby v tíživé situaci je nezbytné mít k dispozici
službu přistupující k jejich životním situacím komplexně. Komplexní přístup je
nezbytný nejen proto, že zájemci o službu zpravidla nedokáží správně rozlišit, jaká
odbornost je nezbytná k řešení jejich situace, ale též proto, že bez komplexního přístupu
dochází k situacím, kdy je situace uživatele řešena pouze z určitého pohledu (např.
z hlediska nástrojů dluhového poradenství) a ostatní aspekty zůstávají neřešeny. Toho
si jsou kvalitně fungující organizace či instituce vědomy, a proto je časté, že služby
poradny využívají osoby, které jsou na ní odkázány jinou organizací či institucí, jelikož
v rámci jejich působnosti nelze situaci dotčené osoby řešit, či je třeba řešit další aspekty
(máme-li uvést jen několik příkladů, tak např. Bílý kruh bezpečí věnující se pomoci
obětem trestných činů odkazuje na občanskou poradnu ohledně aspektů civilního či
rodinného práva, nebo ohledně sociálního zabezpečení, soudy doporučují navštívit
poradnu za účelem vysvětlení soudní korespondence a občanské poradny mají své
dobré jméno i u Veřejného ochránce práv, který na ně odkazuje nemajetné občany, kteří
potřebují pomoc nespadající do jeho či jiné „specializované“ působnosti).

Počet klientů:
Počet konzultací:
Počet dotazů:

1996
2354
3455

Konzultace podle typu kontaktu
dopis
0
internetové
konzultace
904

návštěva u
klienta
doprovázení
0
telefonické
konzultace
769

osobní
konzultace
681
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Statistické třídění dotazů podle oblasti
1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.
9.0.

Sociální dávky
Sociální pomoc
Pojištění
Pracovně-právní vztahy
Bydlení
Rodina a partnerské vztahy
Majetkoprávní vztahy
Fin. a rozpočt. problematika
Zdravotnictví

335
21
451
796
275
207
337
301
6

Školství a vzdělávání
7
Ochrana život. prostředí
2
Ochrana spotřebitele
62
Základy práva ČR
6
Právní systém EU
14
Občanské soudní řízení 499
Veřejná správa
56
Trestní právo
77
Ústavní právo
3

10.0.
11.0.
12.0.
13.0.
14.0.
15.0.
16.0.
17.0.
18.0.

Občanská poradna o.s. Společnou cestou
- celkový počet dotazů v roce 2011 800

Dotazy

700
600
500
400
300
200
100
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Dotazy 335

21

451 796 275 207 337 301

9.0
6

10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
7

2

62

6

14

499

56

77

3
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Vedoucí služby:
Kontaktní adresa:
Tel./fax:
E-mail:
Webové stránky:
Druh soc. služby:
Forma soc. služby:

Mgr. Iva Poláčková
Donovalská 2331, 149 00 Praha 11 - Chodov
272 950 984
info@spolcest.cz
www.spolcest.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ambulantní / Terénní
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Ředitel OSSC
--0,1 úvazku

Ekonomické a
účetní služby
--ŽL

Administrativní a
provozní pracovník
--0,1 úvazku

Supervizor
--DPP

Vedoucí AR OSSC
--0,2 úvazku

Pracovník úklidu
--DPP

Speciální pedagog
--0,4 úvazku

Sociální pracovník
--0,3 úvazku

Socioterapeut
--DPP
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V průběhu roku 2011 jsme pokračovali v poskytování sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi.
Posláním sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi
Složení uživatelů
občanského sdružení Společnou
35
cestou je podpora rodin s dětmi,
30
které nejsou schopny vlivem
25
nepříznivé
sociální
situace
20
zajistit optimální výchovu a péči
15
dětem. Smyslem je podpořit
10
5
zdárný vývoj dítěte a fungování
0
rodiny, a to formou ambulantní a
Ambulantní
Terénní
terénní. Činnosti poskytované v
rámci Aktivizace rodin jsou
Muži
Ženy
Děti
zaměřené
na
uschopnění,
osamostatnění
a
nabytí
zodpovědnosti rodičů za sebe a své děti s důrazem na zájmy dítěte. Služby SAR jsou
realizovány terénní nebo ambulantní formou. Kapacita služby je 60 uživatelů ve
ambulantní formě a 50 uživatelů ve formě terénní.
I v letošním roce se nám podařilo zachovat veškeré oblasti podpory, které jsme
realizovali v minulých letech. V souvislosti s konáním pravidelných vzdělávacích
seminářů došlo k výraznému navýšení ambulantní spolupráce s klienty. Kapacita služby
tak byla bezezbytku naplněna. V rámci těchto seminářů mohli uživatelé absolvovat
odborné workshopy zaměřené na problematiku rozpočtu a dluhů, pracovněprávních
vztahů, legislativních změn v sociální oblasti.
Terénní forma poskytování služby zahrnovala především individuální konzultace
s uživateli zaměřené zejména na problematiku rozpočtu a pracovní oblast. Rovněž jsme
realizovali doučování dětí, především předmětů český jazyk a matematika, a řešení
problémů v souvislosti s výchovou a vzděláním. Terénní konzultace probíhají
v ubytovacích jednotkách uživatelů a na jejich zajišťování se největší měrou podílí
speciální pedagog a pracovní asistentka.
Nezaměstnaní uživatelé hledající práci mohli mimo individuální poradenství
v oblasti hledání a udržení zaměstnání navštívit také pracovní veletrh.
V neposlední řadě jsme i v letošním roce realizovali volnočasové aktivity
přizpůsobené dětským zájmům a vkusu. Uživatelé se tak mohli jako každý rok zúčastnit
několika návštěv dětských představení v Kině Lucerna a divadle U22. Pro uživatele jsme
také uskutečnili výlet za zvířátky do pražské ZOO či Vánoční slavnost v prostorách
Sborového domu Milíče z Kroměříže, kam za dětmi dorazil také Ježíšek.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2011
NÁKLADY V ROCE 2011
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Pohonné hmoty
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Jiné provozní náklady
Odpisy

242 030,00
150 829,00
16 354,00
25 099,00
7 624,00
1 053 982,00
2 588 474,00
1 610,00
3 780,00
78 941,00

Náklady celkem

4 168 723,00

VÝNOSY V ROCE 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Hl. m. Praha
Městské části Praha 3 a Praha 2
Přijaté příspěvky od uživatelů služeb
Dary PO a FO
Asociace občanských poraden
Jiné provozní výnosy

Výnosy celkem

2 273 000,00
778 700,00
301 827,00
507 959,00
226 000,00
78 200,00
2 552,00

4 168 238,00

V roce 2011 nás podpořili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo práce a sociálních věci ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Asociace občanských poraden
Nadační fond Pískoviště
Česká spořitelna, a. s.
Daniela Bísková
Eva Grollová

Všem dárcům tímto děkujeme za podporu a přízeň.
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