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PÁR SLOV NA ÚVOD...
Vážení přátelé, kolegové a příznivci občanského sdružení Společnou cestou,
v roce 2012 jsme oslavili již 15 let od založení občanského sdružení a plynule jsme
pokračovali v poskytování
všechna
tří úvod...
registrovaných sociálních služeb, tedy sociálPár slov
ně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi pod hlavičkou „Aktivizace rodin o.s.
Společnou cestou“, odborného sociálního poradenství pod „Občanskou poradnou o.s. Společnou cestou“ a azylového domu pod „Azylovým ubytováním pro
matky a rodiny s dětmi o.s. Společnou cestou.
Co do orgánů našeho občanského sdružení byl rok 2012 rokem volebním, na pozici předsedy výboru byl opět zvolen JUDr. Ondřej Načeradský a na pozici místopředsedkyně PaedDr. Marie Vorlová. Na pozici ředitelky sdružení řídící praktický
chod poskytovaných sociálních služeb byla potvrzena Mgr. Iva Poláčková.
Z hlediska medializace sdružení zaznamenala velký ohlas tisková zpráva
z Občanské poradny upozorňující na změny v odpovědnosti manželů za závazky
k 1.1.2013. K zviditelnění sdružení došlo na internetových i v tištěných médiích, ale
i v rozhlase a v televizním vysílání, kde vedoucí občanské poradny vystoupil
v diskusním pořadu proti prezidentu Exekutorské komory.
Rok 2013 bude pro občanské sdružení nejen ve znamení příprav na nový občanský zákoník a s ním spojenou rekodifikaci soukromého práva, ale rovněž hledání
vhodných prostor pro rozšíření poskytovaných služeb co do kapacity azylového
ubytování či získání vhodných prostor pro kolektivní a vzdělávací aktivity blíže
centru města.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli v uplynulém roce na činnosti sdružení či ho přímo či nepřímo podpořili. Jen díky společnému úsilí bylo možné a věřím, že i nadále bude možné zachovat a rozvíjet jeho činnost.

JUDr. Ondřej Načeradský
Předseda sdružení
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JUDr. Ondřej Načeradský – předseda Rady sdružení
PaedDr. Marie Vorlová – místopředsedkyně Rady sdružení
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AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO MATKY A RODINY S DĚTMI
O.S. SPOLEČNOU CESTOU

Vedoucí služby:

Mgr. Iva Poláčková

Druh služby:

§ 57 azylové domy, z. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Forma služby:

pobytová

Kontaktní adresa:

Donovalská 2331
149 00 Praha 11—Chodov

Telefon/fax:

272 950 984

E-mail:

azyl@spolcest.cz

Webové stránky:

www.spolcest.cz/azylove-ubytovani/
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Tak jako v uplynulých letech pokračovalo i v roce 2012 občanské sdružení
Společnou cestou v poskytování služby Azylové ubytování pro matky a rodiny
s dětmi v samostatných azylových bytech v Praze. Oproti předchozímu roku
pouze došlo k mírnému nárůstu celkového počtu ubytovaných uživatelů, což je
dáno zkrácením délky pobytů u některých rodin.

V roce 2012 se na naše sdružení se žádostí o azylové ubytování obrátilo 83 rodin, celkem se jednalo o 255 osob - 33 úplných
rodin, 48 samotných maminek s dětmi a o 2 rodiny tvořené matkou a babičkou, dohromady se 137 dětmi.
Z celkového počtu podaných žádostí mohlo být v roce 2012 z kapacitních
důvodů uspokojeno pouze 17. Z roku 2011 přešlo 9 rodin i do roku 2012, celkem
tak bylo v uplynulém roce ubytováno 26 rodin. Z tohoto počtu bylo 10 úplných
rodin, v jednom případě se jednalo o rodinu dvougenerační, ostatní ubytované
byly maminky samoživitelky.

Celkem byla služba Azylového ubytování poskytnuta 88
uživatelům—z toho 36 dospělým (jednalo se o 27 žen a 9
mužů) a 52 dětem.

Podíváme-li se blíže na charakteristiky rodin, kterým byla poskytnuta pobytová sociální služba azylového domu, zjistíme, že se jedná především o poměrně mladé rodiny s malými dětmi. Více než polovina dospělých ubytovaných
v uplynulém roce se pohybuje ve věkovém rozmezí mezi 18 a 25 lety, téměř 2/3
dětí jsou v předškolním věku, 2 děti se v Azylovém ubytování také narodily. Nízký věk dětí pak znamená, že jim alespoň jeden z rodičů musí věnovat celodenní
osobní péči, z 11 dětí, které by mohly navštěvovat zařízení pro předškolní výcho-
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vu, pak této možnosti využívaly rodiče pouze u 4 z nich, zaměstnání ale mohly
hledat fakticky pouze 2 maminky, neboť zbylé dvě se staraly mimo tyto děti ještě
o jejich mladší sourozence.
Situace jednotlivých rodin není ovšem komplikována pouze věkovým složením jejich členů a možností umístit mladší děti v mateřské škole. Většina rodičů
sice celodenně pečovala o dítě do 4 let věku, ze 17 pracovně schopných ale při přijetí do Azylového ubytování byli zaměstnaní pouze 3. Problémy se sháněním zaměstnání většinou souvisí s tím, že mnoho uživatelů má pouze základní vzdělání,
žádno nebo nízkou kvalifikaci a minimální pracovní zkušenosti z dlouhodobého
zaměstnání, v některých případech také záznam v rejstříku trestů. Celkovou situaci rodin pak také zhoršuje jejich silná zadluženost. Z 26 rodin ubytovaných v roce
2012 pouze 4 neměly žádné dluhy. Nejčastěji dluží rodiny Dopravnímu podniku
Praha a telefonním operátorům, respektive firmám zabývajícím se odkupem pohledávek, poté soukromým společnostem poskytujícím půjčky, dále za zdravotní
pojištění a také na nájemném a službách spojených s užíváním bytu.
Ze všech těchto charakteristik je patrné, že rodiny, které využívají služeb
Azylového ubytování, mají celou řadu problémů, nikoli pouze v oblasti bydlení. Je
tedy vhodné poskytnout jim komplexní podporu. Občanské sdružení Společnou
cestou má pro toto díky provázanosti jednotlivých služeb velmi dobré předpoklady. Uživatelé služby Azylové ubytování tak mohou využívat nejen této služby, ale
také dalších dvou – Aktivizace rodin a Občanské poradny .

POČET POSKYTNUTÝCH LŮŽKODNŮ
Děti

Dospělí

Celkem

3947

3061

7008

Sociální práci v Azylovém ubytování přizpůsobujeme individuálním potřebám jednotlivých rodin. Každá rodina je jedinečná a stejně tak jejich obtížná situace, ve které se nacházejí. Nicméně je patrná určitá shoda v oblastech, na které se
při poskytování služby azylového domu společně zaměřujeme a které rodiny
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chtějí řešit především. Jedná se o stabilizaci finanční situace rodiny a nalezení stálého bydlení. Pracovníci Azylového ubytování se tak s uživateli zaměřují na plánování rodinného rozpočtu, zodpovědné hospodaření, navýšení příjmů, tam, kde je
to možné také hledání zaměstnání. Také řešení dluhové problematiky je, jak vyplývá z charakteristik rodin uvedených výše, velmi důležitým bodem.
V roce 2012 se pouze 2 rodinám podařilo nalézt si bydlení na volném trhu,
obecní byt nedostala do pronájmu žádná z ubytovaných rodin, polovina z rodin,
které odešly, se vrátila zpět ke svým příbuzným či známým.
Je tedy zcela jasně patrné, že dlouhodobé bydlení, které rodiny považují za
svoji prioritu, není cílem snadno splnitelným a pouze některým se podaří jej dosáhnout. Otázkou pak zůstává, nakolik jsou uživatelé azylového domu připraveni
do samostatného bydlení odejít a nakolik je pouze otázkou finančních možností
rodiny samostatné bydlení hradit. Je sice pravdou, že některé rodiny ubytované
v Azylovém ubytování o. s. Společnou cestou v loňském roce na možnost řešení
své situace rezignovaly, ale ostatním se povedlo své problémy zvládnout natolik,
aby mohly odejít do samostatného bydlení, které si ale nemohou dovolit zaplatit.
Další setrvávání v azylových domech pro tyto rodiny neznamená nic jiného než
krok zpět a často dochází k zacyklenému procesu, ze kterého se lze jen obtížně
vymanit. Řešením by mohla být efektivně navržená koncepce sociálního bydlení
na úrovni obcí, která ale v tuto chvíli v České republice chybí.

JEDEN PŘÍBĚH ZA VŠECHNY —
PŘÍBĚH SLEČNY NIKOLY...

Nikola se narodila v roce 1993 své nezletilé matce. Postupně se ze soužití rodičů narodily další 4 děti. Nejprve rodina žila pohromadě, často ale střídala různé pronájmy a podnájmy, často také bydleli u známých. Když bylo Nikole 13 let, rodiče se
rozešli a matka s dětmi odešla dočasně bydlet do azylového domu. Děti tou dobou
chodily do speciální základní školy, nejmladší 2 bratrů slečny Nikoly byli doma
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s matkou. Všechny tři dcery měly se školní docházkou problémy, často měly neomluvené hodiny, učení jim nešlo. V azylovém domě zůstala rodina však jen pár měsíců,
protože Nikolina matka nebyla schopna vyjít s ostatními uživateli a nesnažila se nijak
svoji situaci řešit.
Poté rodina opět střídala různá bydliště, nikde dlouho nevydržela. Po 2 letech
od rozchodu s partnerem se matka dostala tak náročné životní situace, že se obrátila na sociální pracovnici orgánu sociálně právní ochrany se žádostí, aby děti okamžitě umístili do dětského domova, protože ona o ně nezvládá sama pečovat. Pro vyhodnocení situace byla u všech sourozenců nařízena ústavní výchova, pouze Nikola
šla ve svých 14 letech bydlet na ubytovnu ke svému otci. Tam však se však příliš často nezdržovala, fakticky žila se svým přítelem Erikem.
S o rok starším Erikem se Nikola seznámila ve svých 14 letech a od té doby v
podstatě s ním a jeho rodiči žila. V 16 letech Nikola otěhotněla. K tomu, aby si dítě
nechala, ji přemlouval především Erik, v průběhu těhotenství se však začaly množit
problémy v partnerském soužití. Erik postupně ztrácel o Nikolu i dosud nenarozené
dítě zájem, čas trávil spíše se svými přáteli, začal také užívat návykové látky a postupně si vypěstoval závislost na pervitinu.
Po narození syna Daniela se situace na chvíli zlepšila, ovšem pouze do doby,
kdy začal být rodičovský příspěvek vyplácen Erikovi, protože Nikola byla tou dobou
stále nezletilá. Syn byl Erikovi také svěřen do péče, ale fakticky se o něj starala pouze
Nikola, Erik se vrátil ke starému způsobu života. Nikola se ale rozhodla partnera
opustit až ve chvíli, kdy mu nechala syna na hlídání, aby si mohla zařídit nějaké svoje
záležitosti, a když se vrátila domů, nalezla 3 měsíční miminko doma samotné.
Poté se Nikola se synem přestěhovala k otci na ubytovnu, kde žila až do své
zletilosti. Těsně po 18. narozeninách podala návrh na svěření syna do své péče a také
si požádala o ubytování v několika azylových domech, včetně Azylového ubytování
o. s. Společnou cestou.
Na začátku května 2011 o. s. Společnou cestou žádosti o azylové ubytování
Nikolině žádosti vyhovělo. Nikola tak byla ubytována do komunitní formy bydlení,
v jednom větším bytě obývala s 1,5 letým Danielem jeden pokoj, o kuchyni a sociální
zařízení se dělila se 2 dalšími maminkami a jejich dětmi.
V době přijetí do Azylového ubytování bylo na Nikole patrné, že se jedná o
velmi mladou dívku. Neuměla vůbec hospodařit se svými, velmi nízkými, příjmy, většinu peněz utratila hned po jejich obdržení, koncem měsíce si vždy musela někde pe-
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níze půjčovat. Měla také poměrně velké potíže s péčí o domácnost, často vařila pouze instanční jídla, nezvládala ani synovo chování, i když byl patrný její velmi kladný
vztah k němu. Také měla obtíže se zařizováním veškerých úředních i jiných záležitostí, nespolupracovala ani se sociálními pracovníky. Obecně byla velmi pasivní.
Po počátečním období potíží se však Nikolin náhled na situaci a její řešení velmi změnil a Nikola přešla do aktivní role. Především se začala o svoje problémy zajímat, nejprve se sice nechala spíše vést, postupně ale začala sama navrhovat jejich
řešení. Na konci pobytu již bylo zcela jasně patrné, že se Nikola naučila dalším problémům předcházet, o těch již nastalých si sháněla potřebné informace a své záležitosti si vyřizovala i bez podnětu sociálních pracovníků.
Nikole se podařilo stabilizovat její rozpočet, aniž by se musela dále zadlužovat, začala také splácet některé ze svých dluhů. I v péči o domácnost se velmi zlepšila. Ve spolupráci s terapeutkou se slečně Nikole dařilo vylepšovat její rodičovskou
roli, postupně se k synovi začínala chovat opravdu jako matka, nikoli jako sestra, jak
tomu bylo na začátku pobytu.
Také ve vztahu s Erikem došlo během pobytu v Azylovém ubytování ke změně. Erik začal o Nikolu i o syna opět projevovat svůj zájem, přestal užívat návykové
látky, nosil oběma dárky, a především se Nikole snažil omluvit za svoje předchozí
chování a chyby, které udělal. Nikola tak začala uvažovat o tom, že by se k bývalému
partnerovi vrátila. Mezitím ovšem nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, který
mu byl vyměřen na 1 rok za majetkovou trestnou činnost. Nikola ho byla několikrát
ve věznici navštívit, nakonec se rozhodla, že o pokračování vztahu bude uvažovat až
poté, co bude Erik propuštěn.
Nikola řešila v průběhu pobytu také svoji bytovou situaci. Podala si žádost o
pronájem obecního bytu, která jí ovšem byla zamítnuta. Proto si po několika měsících podala žádosti do dalších azylových domů, neboť její finanční situace jí nedovolovala pronajmout si byt na volném trhu. Na začátku roku 2012 se jí podařilo získat
ubytování v jednom azylovém domě, na konci ledna 2012, tedy po 9 měsících úspěšné spolupráce, Azylové ubytování o. s. Společnou cestou Nikola opustila jako dospělá samostatná žena. I do budoucna pro ni ovšem zůstává velmi těžko řešitelnou její
bytová situace.
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OBČANSKÁ PORADNA
O. S. SPOLEČNOU CESTOU

Vedoucí služby:

JUDr. Ondřej Načeradský

Druh služby:

§ 37 odborné sociální poradenství, z. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách

Forma služby:

ambulantní

Kontaktní adresa:

Spytihněvova 162/4
128 00 Praha 2—Nusle

Telefon/fax:

232 011 642

E-mail:

poradna@spolcest.cz

Webové stránky:

http://www.spolcest.cz/obcanska-poradnao-s-spolecnou-cestou/
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Cílem služeb Občanské poradny je prostřednictvím odborného sociálně-právního
poradenství předcházet a řešit nepříznivé sociální situace těch, kteří se na
poradnu obrátí. O naplňování cíle služeb svědčí vysoký počet osob, které službu
využívají, ale i jejich zpětné vazby, opakované konzultace a ohlasy organizací a
institucí doporučujících občanům služeb Občanské poradny využít (do poradny
přichází řada zájemců o službu na základě doporučení pracovníků sociálních
odborů městských částí či obecních úřadů).
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.
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.

V ROCE 2012 SE NA NÁS OBRÁTILO CELKEM 1865 KLIENTŮ.
POSKYTLI JSME CELKEM 2236 KONZULTACÍ.
A ZODPOVĚDĚLI JSME CELKEM 3305 DOTAZŮ.

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
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práv, který na ně odkazuje nemajetné občany, kteří potřebují pomoc nespadající
do jeho či jiné „specializované“ působnosti).

STATISTICKÉ TŘÍDĚNÍ DOTAZŮ PODLE OBLASTI
1.0 Sociální dávky

271 10.0 Školství a vzdělávání

2.0 Sociální pomoc

21 11.0 Ochrana život. prostředí

12
1

3.0 Pojištění

315 12.0 Ochrana spotřebitele

4.0 Pracovně-právní vztahy

471 13.0 Základy práva ČR

5.0 Bydlení

329 14 Právní systém EU

6.0 Rodina a partnerské vztahy

215 15.0 Občanské soudní řízení

7.0 Majetkoprávní vztahy

376 16.0 Veřejná správa

76

8.0 Fin. a rozpočt. problematika

398 17.0 Trestní právo

76

5 18.0 Ústavní právo

6

9.0 Zdravotnictví

KONZULTACE PODLE TYPU KONTAKTU

Telefonické konzultace:

726

Osobní konzultace:

848

Internetové konzultace:

661

Návštěva u klienta a doprovázení:

0

Dopis:

1
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PŘÍBĚH Z PRAXE OBČANSKÉ PORADNY

Na poradnu se obrátila žena, které bylo povoleno oddlužení formou
splátkového kalendáře. Klientce vznikly závazky v době manželství, důvodem
předlužení byla především dlouhodobá nezaměstnanost bývalého manžela. Klientka
podala k soudu návrh na povolení oddlužení až po rozvodu. Vzhledem k výši dluhů
se kterými vstupovala do oddlužení a jejími tehdejšími příjmy, které byly
nedostatečné, uzavřela klientka se svojí sestrou smlouvou o daru, která jí měla
pomoci ke splnění jedné ze základních podmínek vstupu do oddlužení tj. uhrazení
alespoň 30 % závazků nezajištěným věřitelům.
Klientka se snažila vystačit s nezabavitelnou částí příjmu, jak ale sama uvedla, je to
pro ni velmi složité. Otec dětí platí výživné nepravidelně. Navíc v reálu žádné peníze
od sestry nedostává a insolvenčnímu správci fakticky zasílá „dar“ z toho, co jí je
ponecháno jako nezabavitelná částka. Klientka dále uvedla, že dostala v zaměstnání
přidáno, takže na úhradu dluhů nyní již jdou takové částky, že by nutně
nepotřebovala, aby jí sestra „přispívala“ na oddlužení. Klientka by si chtěla požádat
o snížení splátek.
Poradce po zmapování situace klientce vysvětlil, že může zkusit o snížení
splátek požádat, nicméně, pokud vezmeme v úvahu ustanovení § 398 insolvenčního
zákona, počítá se s možností nižších než zákonem stanovených splátek za
předpokladu, že o to dlužník požádal v návrhu na povolení oddlužení na samém
začátku řízení, a že lze vzhledem ke všem okolnostem předpokládat, že nezajištění
věřitelé obdrží minimálně 50 % svých pohledávek. Zákon rovněž výslovně uvádí, že
se k opožděné žádosti nepřihlíží, což by fakticky znamenalo, že soud klientčině
žádosti o snížení splátek nyní vyhovět nemůže.. Klientka nicméně uvedla, že se byla
informovat na soudu a příslušný soudce možnost snížení splátek nevylučuje, pokud
se ukáže, že se změnily poměry tak, aby takové rozhodnutí bylo na místě.
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AKTIVIZACE RODIN
O. S. SPOLEČNOU CESTOU

Vedoucí služby:

Mgr. Iva Poláčková

Druh služby:

§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi, z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Forma služby:

Ambulantní / terénní

Kontaktní adresa:

Donovalská 2231
149 00 Praha 11—Chodov

Telefon/fax:

272 950 984

E-mail:

aktivizace@spolcest.cz

Webové stránky

www.spolcest.cz/aktivizace-rodin/
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Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytnutí rady,
podpory či pomoci rodině/rodičům při výchově a vzdělávání dítěte, při péči o dítě
tak, aby docházelo k upevňování pocitu osobní zodpovědnosti rodičů za
všestranný zdravý vývoj dítěte a předcházení sociálnímu vyloučení těchto rodin.
Zaměřujeme se na nácvik rodičovského chování, na vhodné vedení a udržování
domácnosti, podporujeme nácvik sociálních dovedností při jednání na úřadech,
ve školách či dalších školských zařízeních a jiných institucích. U dětí jsou dle věku
aktivity zaměřeny především na nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních dovedností, rozvíjení kognitivních funkcí a posilování jejich sociálněkulturního rozvoje.
Individuální práce a skupinové činnosti poskytované v rámci sociálně
aktivizačních služeb jsou zaměřeny na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uschopnění, osamostatnění a nabytí zodpovědnosti rodičů za
sebe a své děti s důrazem na zájem dítěte,
prevenci odebírání dětí do ústavní péče,
podporu rodiny v takovém rozsahu, aby děti byly navráceny
z ústavní péče zpět do rodiny, je-li to v zájmu dítěte,
posílení rodičovských rolí a kompetencí,
podporu při hledání pracovního uplatnění,
nácvik pracovních dovedností,
udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce,
hospodaření s finančními prostředky včetně nácviku spoření do
budoucna,
všestranný rozvoj pozitivních vlastností a dovedností dítěte,
posílení ochrany dětí před nežádoucími jevy ve společnosti apod.

Kapacita terénní formy služby je stanovena 60 uživatelů a pro ambulantní
formu je stanovena kapacita 50 uživatelů. V roce 2012 byla mírně překročena
kapacita ambulantní formy, což bylo zapříčiněno vyšším zapojením uživatelů do
skupinových aktivit (program „Zpět do práce“, dluhová problematika).

V ROCE 2013 JSME UŽIVATELŮM POSKYTLI CELKEM
1352 HODIN PŘÍMÉ PODPORY.
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Využití terénní formy služby – celkem 59 uživatelů,
z toho 21 žen, 31 dětí, 7 mužů.

Využití ambulantní formy služby – celkem 56 uživatelů,
z toho 22 žen, 28 dětí a 6 mužů.

Vzhledem k věkové skladbě dětí došlo v průběhu roku ke zvýšené podpoře
dětí v předškolním věku a jejich rodičů. Jednalo se zejména o podporu v oblasti
výchovy, prevence a nápravy v oblasti vývoje řeči a přípravu na vstup do 1. třídy
ZŠ. U školních dětí byla podpora cílena směrem ke školní úspěšnosti - příprava na
výuku, pravidelná školní docházka apod., neboť praxe ukazuje, že mnoho rodičů
nedokáže, nebo vzhledem ke svým schopnostem nemůže či neumí podporovat
děti ve školní úspěšnosti. Mnoho dětí se potýká se specifickými poruchami učení,
které ve spolupráci se speciální pedagogem pomáháme kompenzovat. Pravidelnou kvalitní podporou se daří prospěch dětí stabilizovat a nastartovat zlepšení.
Důležitou součástí je podpora rodičů v tom, aby se se svými dětmi dokázali pravidelně připravovat na školní výuku a nezanedbávali jejich pravidelnou docházku
do školy, a aby vnímali důležitost vzdělání a kvalifikace pro budoucí život svých
dětí.
U dospělých uživatelů dominovala podpora v oblasti upevňování pracovních návyků a dovedností a získání zaměstnání, dále pak na zvýšení finanční gramotnosti a zefektivnění hospodaření domácnosti. V souvislosti s podporou
v těchto oblastech, ale i dalších klíčových oblastech důležitých pro samostatné
zodpovědné fungování rodiny, byly realizovány aktivity skupinového charakteru
poskytovaných ambulantní formou (např. dluhová problematika, problematika
pracovního uplatnění, nájemní vztahy, příprava na pracovní pohovor, vyživovací
povinnost apod.).
Dále byly realizovány aktivity pro matky na rodičovské dovolené posilující
jejich seberealizaci a sebepojetí a které jsou zaměřeny na smysluplné trávení volného času pro matky s dětmi do 4 let věku (např. kurzy vaření).
Stejně jako v předešlém roce byly poskytovány individuální podpory
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v oblasti pracovní problematiky zaměřené především na návrat do zaměstnání po
rodičovské dovolené a na sladění rodinného a pracovního života matek s dětmi.
Dále byly řešeny otázky bytové problematiky – udržení si stávajícího bydlení
(důraz je kladen na pravidelné placení nájmu, energií, služeb apod.), popř. hledání
stabilní dlouhodobější formy ubytování, jednalo-li se o uživatele v azylových domech, ubytovnách, v nevhodném bytě s větším počtem ubytovaných apod.
I v roce 2012 se uskutečnilo několik volnočasových akcí, které vhodně doplňují hlavní činnosti poskytované v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi a ukazují rodinám s dětmi, jak lze smysluplně trávit volný čas. I nadále
probíhala spolupráce se VOŠ a VŠ sociálního směru, dobrovolníky a se Sborem
ČCE – Jižní Město.

SITUACE SLEČNY PETRY A JEJÍ RODINY
Rodina slečny Petry s námi navázala spolupráci na jaře 2012 z důvodu nepříznivé bytové a finanční situace. Slečna Petra v té době pečovala jako samoživitelka o
roční dceru a jako mladá matka se potýkala s typickými těžkostmi při výchově prvního dítěte. Její matka přišla kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu o práci a rodina
tak ztratila stabilní trvalý příjem. Jako silná diabetička navíc neměla zajištěnou žádnou lékařskou péči velmi zanedbávala péči o svůj zdravotní stav. Slečna Petra v době
své nezletilosti měla společně se svou matkou zkušenost s bydlením v azylovém domě.
Na začátku spolupráce s námi slečna Petra společně s její matkou řešily především rozdělení rolí a kompetencí v rodině za účelem stabilizace a fungování rodiny. Problém se například vyskytoval v přístupu k výchově dcery slečny Petry, kde se
Petra snažila dceru vychovávat, zatímco její matka (babička její dcery) svou vnučku
hájila, utěšovala a svým přístupem v podstatě narušovala rodičovské působení Petry. Představa slečny Petry, jak řešit jejich nepříznivou situaci, byla taková, že chtěla
být doma s dcerou a její matka by vydělávala peníze. Vzhledem ke zdravotnímu stavu matky nebylo snadné touto cestou jít. Především bylo potřeba zajistit lékaře a
následně obnovit léčbu cukrovky. Matka si zařídila praktického lékaře a začala docházet do diabetologické poradny. Kvůli svému zdravotnímu stavu dokonce skončila
v nemocnici. Po stabilizaci zdravotního stavu jsme společně začali pracovat na hledání zaměstnání a nácviku pracovních kompetencí, nakonec matka slečny Petry nastoupila na pozici uklízečky na zkrácený pracovní poměr.
Mezitím s námi slečna Petra řešila péči o malou dceru, která ji značně vyčerpávala. Střídavě chtěla na jedné straně nastoupit do práce a na druhé straně zůstat
doma s dcerou. Proto jsme se snažili společně zjistit, jak by mělo vypadat další směřování naší spolupráce a opakovaně jsme přehodnocovali cíle podpory stanovené v
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rámci služby. Situaci se podařilo stabilizovat a vzhledem k pravidelnému, byť minimálnímu příjmu rodiny, jsme začali řešit bytovou situaci hledáním vhodného, finančně únosného pronájmu. Po několika měsících Petra zjistila, že je těhotná se svým přítelem a otcem její dcery, ale protože z jeho strany necítila jednoznačnou podporu, v
jednu chvíli zvažovala přerušení těhotenství. Nakonec se ale rozhodla dítě si ponechat, což sebou přineslo potřebu zapojit partnera zejména v oblasti finančního zajištění slečny Petry a jejich dětí. Začali jsme tedy spolupracovat i s Petřiným partnerem, u kterého se podpora soustředila zejména na rychlé nalezení a udržení práce.
Situace se ale začala komplikovat, docházelo k mezigeneračním neshodám. Petřina
matka přestala chodit do práce bez řádného ukončení a zůstala doma. Práce jí nevyhovovala, neboť ji zaměstnavatel dle jejích slov příliš kontroloval a kritizoval. Začalo
přibývat hádek a konfliktů mezi Petrou, jejím partnerem a její matkou, která nelibě
nesla fakt, že Petřin partner nepracuje a ani, dle jejího názoru, nechce pracovat. Petřina matka začala hledat jiné možnosti zaměstnávání, které však mnohdy neodpovídaly jejím možnostem a zdravotnímu stavu.
Ke konci spolupráce slečna Petra zvažovala možnost odstěhovat se od matky,
žít pouze s partnerem a postavit se tak na vlastní nohy, nicméně nebyla o tom úplně
přesvědčená. Jejímu partnerovi se nedařilo najít práci, a tak nepřispíval do rozpočtu
rodiny.
V průběhu spolupráce se obě klientky účastnily několika seminářů zaměřených na hospodaření s rodinným rozpočtem, nájemních vztahů, řešení dluhové problematiky a pracovních kompetencí. Do spolupráce s rodinou byla zapojena pracovní asistentka, speciální pedagog a rodinná terapeutka a za účelem stabilizace rodiny
se řešilo celé spektrum oblastí podpory rodiny.
Nakonec obě ženy došly k závěru, že situaci zvládnou mnohem lépe, budou-li
se vzájemně podporovat. Slečně Petře a její matce se tak nakonec podařilo najít finančně dostupný pronájem malého bytu, kam se společně samy odstěhovaly.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2012—NÁKLADY:

Spotřeba materiálu

258 720,00

Spotřeba energie

138 349,00

Pohonné hmoty

19 328,00

Opravy a udržování

63 451,00

Cestovné

8 293,00

Ostatní služby

1 060 308,00

Osobní náklady

2 469 757,00

Daně a poplatky
Jiné provozní náklady
Odpisy

NÁKLADY CELKEM
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11 800,00
10 000,87 664,00
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2012—VÝNOSY:

MPSV ČR

2 176 000,00

Magistrát hl. m. Prahy

810 000,00

Městská část Praha 2

93 173,00

Městská část Praha 3

250 000,00

Městská část Praha 4

25 000,00

Městská část Praha 5

20 000,00

Tržby z prodeje služeb

30 500,00

Přijaté příspěvky od uživatelů služeb

408 789,00

Dary FO a PO

205 500,00

Asociace občanských poraden

104 450,00

Jiné provozní výnosy

VÝNOSY CELKEM

834,00

4 124 246,00
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V ROCE 2012 ČINNOST SDRUŽENÍ PODPOŘILI:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Asociace občanských poraden
Nadační fond Pískoviště
Paní Daniela Bísková
Pan Čupa
Paní Daniela Doucková
Paní Eva Grollová
Pan Pavel Hlaváč
Paní Pačová
Českomoravská stavební spořitelna - odd. Lidských
zdrojů— akce Strom splněných přání (vánoční dárky
pro děti z azylového domu)
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Velmi si vážíme jakékoli podpory a tímto
všem dárcům, kteří na činnost sdružení
přispěli finanční částkou nebo věnovali
věcný dar, moc děkujeme!
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2012:
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2012:
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPOLEČNOU CESTOU

se sídlem Spytihněvova 162/4
128 00 Praha 2—Nusle
IČ: 65995287

Tel./fax: 223 011 642
E-mail: info@spolcest.cz
Webové stránky: www.spolcest.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s. - číslo účtu: 77679349/0800

