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Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a příznivci našeho spolku, 

 

předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2016, ve které se ve struč-

nosti můžete seznámit s naší činností za uplynulý rok. Rok 2016 se 

nesl ve znamení zásadních změn především v personální oblasti. V 

první polovině roku změnil působiště kolega, JUDr. Ondřej Načerad-

ský, vedoucí Občanské poradny Společnou cestou, který však nadále 

zůstává předsedou spolku. Nelehkou úlohu  v podobě řízení Občan-

ské poradny převzala dlouholetá kolegyně Mgr. Kateřina Čočková. 

Kolektiv v poradně jsme dále rozšířili  o nové kolegyně, Mgr. Markétu 

Vávrovou a Mgr. Evu Samešovou. Ve službě Azylového ubytování 

došlo ke změně sociální pracovnice, Bc. Alici Douckovou nahradila 

Mgr. Denisa Kováčová. Všem stávajícím i bývalým kolegům přejeme 

hodně štěstí  v jejich nových rolích i osobním životě a hodně energie 

při řešení náročných situací, se kterými se v pracovním životě potkají. 

 

Smutná zpráva nás zasáhla v září, kdy nás navždy opustila PaedDr. 

Marie Vorlová, žena, která spolu s Milenou Svobodovou stála u zrodu 

této organizace, která se dlouhé roky spolupodílela na vedení a po-

sléze nám oporu poskytovala ve formě supervize. Děkujeme, že má-

me možnost se nadále podílet na smysluplné činnosti, kterou tyto dvě 

skvělé dámy před dvaceti lety započaly. 

 

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se přímo, ale i nepřímo 

podílejí na poskytování sociálních služeb v organizaci. Patří sem 

všichni kolegové, členové spolku, dobrovolníci, přátelé a příznivci a 

samozřejmě velkým dílem i všichni donátoři. 

  

                                                                                     Mgr. Iva Poláčková       

                                                                           ředitelka organizace  

PÁR SLOV ÚVODEM... 
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 STRUKTURA SPOLKU V ROCE 2016: 

Ředitelka organizace: 

Mgr. Iva Poláčková 

 

Předseda spolku:  

JUDr. Ondřej Načeradský 

 

Revizní komise:  

Daniela Doucková  

Veronika Grollová, DiS.  

Ing. Petra Kameníková, Ph.D.  
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     ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: 
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Název služby: Azylové ubytování Společnou cestou 

Vedoucí služby: Mgr. Iva Poláčková 

Druh služby: azylové domy 

Forma služby: pobytová 

Kontaktní adresa: Donovalská 2331/, Praha 4—Chodov 

Tel.: 272 950 984 

E-mail: azyl@spolcest.cz 

Webové stránky: www.spolcest.cz/azylove-ubytovani/ 

TVOŘENÍ S DĚTMI NA VÁNOČNÍ BESÍDCE 
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V rámci služby Azylového ubytování Společnou cestou pomáháme 
matkám, otcům a úplným rodinám s dětmi překonat obtížnou životní 
situaci spojenou se ztrátou bydlení nebo bezpečného zázemí. Cílem 
služby je zajištění přechodného ubytování a bezpečného zázemí, sta-
bilizace sociální situace (tzn. zajistit nezbytné předpoklady k řešení 
aktuální situace) a změna nepříznivé sociální situace, získání nebo 
znovuobnovení samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách a 
dávkách.  

Od roku 2009 poskytujeme sociální službu azylového domu 
v samostatných bytových jednotkách, v současné době máme 
k tomuto účelu pronajato od Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 2 
celkem 11 bytových jednotek s celkovou kapacitou 39 lůžek, které 
mají vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout a jsou vybaveny základ-
ním nábytkem a spotřebiči.   

Za dobu poskytování služby v samostatných bytech jsme došli 
k závěru, že taková služba přináší významný prvek v podobě přiroze-
né integrace rodin do běžného života bez zbytečné stigmatizace. Ro-
diny se adaptují na běžné prostředí, což vede k získání větší samo-
statnosti a zodpovědnosti za sebe a své děti. 

Jako kontaktní místo slouží kancelář na adrese Donovalská 2331, 
Praha 11 – Chodov. Tyto prostory mají bezbariérový přístup, rovněž 
tak i sídlo spolku. Bytové jednotky nejsou bezbariérové. 

O službu v roce 2016 požádalo celkem 85 rodin. Z tohoto počtu 
žádostí jsme mohli z kapacitních důvodů vyhovět pouze 16 rodinám. 
Ostatní rodiny přešly z roku 2015, v roce 2016 tak byla služba cel-
kem poskytnuta 24 rodinám (jednalo se o matky samoživitelky nebo 
úplné rodiny s dětmi).  

V průběhu celého roku mohly rodiny využívat všechny činnosti posky-
tované v rámci služby Azylové ubytování, vedle toho se také mohly 
zúčastnit různých doprovodných akcí, které zrealizovali jak pracovníci 
Azylového ubytování, tak jiné organizace (např. návštěva filmových 
projekcí v kině Lucerna, Matějská pouť apod.). 
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STRUKTURA ŽADATELŮ O SLUŽBU V R. 2016: 

 
 

STRUKTURA UŽIVATELŮ AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ V R. 2016: 

 

 

POČET POSKYTNUTÝCH LŮŽKODNŮ V R. 2016: 

 

Ženy 24 

Muži 7 

Děti 34 

Celkem uživatelů 65 

Ženy 83 

Muži 51 

Děti 128 

Celkem žadatelů 262 

Děti: Dospělí: Celkem: 

3997 3645 7642 
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STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ANEB VÁNOCE V AZYLO-

VÉM DOMĚ S PODPOROU ZAMĚSTNANCŮ ČESKOMO-

RAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY 
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Název služby: Občanská poradna Společnou cestou 

Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Čočková 

Druh služby: odborné sociální poradenství 

Forma služby: ambulantní 

Kontaktní adre-

sa: 

Spytihněvova 162/4, Praha2—Nusle 

Tel.: 223 011 642 

E-mail: poradna@spolcest.cz 

Webové stránky: www.spolcest.cz/obcanska-poradna-o-s-spolecnou

-cestou/ 

KAŽDODENNÍ PRAXE OBČANSKÉ PORADNY 
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Občanská poradna Společnou cestou poskytuje své služby s cílem, 
aby lidé ohrožení sociálním vyloučením či sociálně vyloučení nebyli 
znevýhodňováni z důvodu neznalosti svých práv a povinností, neinfor-
movaností o existujících službách a neschopnosti své oprávněné zá-
jmy hájit si se jich domáhat. Za tímto účelem poskytuje bezplatné so-
ciálně-právní informace, rady a případnou další pomoc v 18 vy-
mezených oblastech a tím předchází sociálnímu vyloučení či usiluje 
o sociální začlenění osob využívajících její služby.  

Činnost občanských poraden vychází z předpokladu, že pro osoby v 
tíživé situaci je nezbytné mít k dispozici službu k jejich životním situa-
cím komplexně. Komplexní přístup je nezbytný nejen proto, že zá-
jemci o službu zpravidla nedokáží správně rozlišit, jaká odbornost je 
nutná k řešení jejich situace, ale též proto, že bez komplexního přístu-
pu dochází k situacím, kdy je situace uživatele řešena pouze z určité-
ho 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 oso-
by, 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, ne-
bo ohledně sociálního zabezpečení, soudy doporučují navštívit porad-
nu za účelem vysvětlení soudní korespondence a občanské poradny 
mají své dobré jméno i u Veřejného ochránce).  
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ROK 2016 V ČÍSLECH: 

 

 

 

 

 

 

SEMINÁŘE REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU 

„DLUHOVÉ PORADENSTVÍ“ V ROCE 2016: 

 
 

Způsoby provedení exekuce a opravné prostředky 

Dluhy v souvislosti s dědictvím a nájemním vztahem 

Obecné informace o bankovních produktech 

Oddlužení neboli osobní bankrot 

 

 

Poradili jsme 1220 uživatelům. 

Poskytli jsme 1573 konzultací. 

Zodpověděli jsme 1976 dotazů. 
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STATISTICKÉ TŘÍDĚNÍ DOTAZŮ V ROCE 2016 PODLE OBLASTI: 

Sociální dávky 139 

Sociální služby 11 

Sociální pojištění 84 

Pracovně-právní vztahy 224 

Bydlení 196 

Rodina a mezilidské vztahy 175 

Občanskoprávní vztahy 352 

Daně a poplatky 19 

Zdravotní pojištění a zdravotnictví 24 

Školství a vzdělávání 5 

Problematika zadlužování 81 

Ochrana spotřebitele 43 

Právní systém ČR 0 

Právní systém EU 3 

Občanské soudní řízení 454 

Veřejná správa 61 

Trestní právo 101 

Základní práva a svobody 4 
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„Posláním sociální služby Aktivizace rodin Společnou cestou je indivi-
duální podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které nejsou schopny 
vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči 
dětem. Smyslem služby je předcházet sociálnímu vyloučení či zmír-
ňovat jeho následky, a to prostřednictvím činností, které jsou zaměře-
né na uschopnění, osamostatnění a nabytí zodpovědnosti rodičů za 
sebe a své děti s důrazem na zájmy dítěte.“ 
   
Prostřednictvím služby Aktivizace rodin pomáháme rodinám s dětmi 
řešit jejich obtížné životní situace, které nejsou schopny zvládnout 
vlastními silami, ani v rámci své rodiny, zmírňujeme nepříznivé ná-
sledky těchto situací a předcházíme tak odebrání dětí do ústavní pé-
če či sociální exkluzi. Služba je určena rodinám s dětmi, kde existuje 
předpoklad ohrožení zdravého vývoje dítěte v důsledku nepříznivé 
sociální situace rodiny. Cílem této služby je poskytnutí rady, podpory 
či pomoci rodině/rodičům při výchově, vzdělávání a při péči o dítě tak, 
aby docházelo k upevňování pocitu osobní zodpovědnosti rodičů za 
všestranný zdravý vývoj dítěte a předcházení sociálnímu vyloučení 

Název služby: Aktivizace rodin Společnou cestou 

Vedoucí služby: Mgr. Iva Poláčková 

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Forma služby: ambulantní x terénní 

Kontaktní adresa: Donovalská 2331/53, 149 00 Praha 11—Chodov 

Lidická 18a, 150 00 Praha 5—Smíchov 

Tel.: 223 011 642 

E-mail: poradna@spolcest.cz 

Webové stránky: www.spolcest.cz/obcanska-poradna-o-s-spolecnou
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těchto rodin. Zároveň je cílena na poskytnutí rady, podpory či pomoci 
dítěti v nepříznivé sociální situaci (při pocitu sociálního vyloučení, při 
ohrožení násilím ze strany rodičů či vrstevníků, při neúspěchu ve ško-
le, při problémech s chováním ve škole, při pocitu nedostatečného 
zázemí ze strany rodiny či v jiných problémových situacích, které dítě 
nedokáže samo řešit).  

 

Jednotlivé aktivity a činnosti poskytované v rámci sociálně aktivizač-
ních 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, 
 vhodné vedení a udržování domácnosti, 
 podporu při hledání pracovního uplatnění, 
 posílení sociálních dovedností při jednání na úřadech, ve ško-

lách či dalších školských zařízeních a v jiných institucích 

 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. 
 
V rámci služby jsme v roce 2016 nabízeli podporu především v níže 
uvedených oblastech. Jednak šlo o podporu rodiny jako celku, tzn. 
posilování rodičovských kompetencí, rodinných vztahů a stabili-
zaci rodinného klimatu v rodinách, kde bylo nedostatečně pod-
nětné prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Zde jsme spolupracovali 
s dalšími odborníky z oblasti logopedie, neurologie a pedagogicko-
psychologické poradny. V práci s rodinou jsme pokračovali v pořádání 
Rodičovských skupin, ve kterých jsme pracovali s rodiči na podpoře 
jejich kompetencí a chování ve vztahu k dětem.  
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Dále jsme uživatele podporovali v oblasti vzdělávání a to jak děti, 
tak i dospělé. U dětí se objevují specifické poruchy učení, nízká mo-
tivace k učení, málo podnětné rodinné prostředí, mnohdy ovlivněné 
častým stěhováním rodiny (s tím související častější změna školy), 
nevhodným prostředím, ve kterém rodina žije (např. ubytovny) 
apod. To vše v kombinaci dalších faktorů (např. nízké vzdělání rodi-
čů) má u dětí za následek selhávání ve školním procesu (opakování 
ročníků, vysoké absence, výchovné problémy), což ve výsledku ve-
de k nízké možnosti pozdějšího uplatnění na trhu práce, neboť děti 
často nepokračují po absolvování povinné školní docházky v dalším 
stupni vzdělávání. Důraz je zde především kladen na práci 
s rodinou jako celkem, tzn. aby rodiče posilovali své kompetence 
cílené na podporu školní úspěšnosti dětí. Snahou je ukázat rodi-
čům, jak se s dětmi připravovat do školy, proč je motivovat k učení 
apod.  

Velkou část naší podpory tvořily i aktivity spojené s uplatněním 
na trhu práce, stabilizací rozpočtu a posilování soběstačnosti. 
Převážnou část rodin, se kterými spolupracujeme, tvoří rodiny 
s nízkým vzděláním a nízkou nebo žádnou kvalifikací, absencí pra-
covních návyků apod., což jejich uplatnění na trhu práce komplikuje. 
V roce 2016jsme pokračovali v realizaci projektu Terapeutické ško-
ličky Společnou cestou, který se podařilo odstartovat na začátku 
roku 2014 a který vznikl jako reakce na nedostatečně podnětné ro-
dinné prostředí pro výchovu předškolních dětí a je inspirován princi-
py pedagogiky Montessori. Program je zaměřen i na posílení vztahu 
rodič-dítě a je realizován jednou týdně pod vedením speciálního pe-
dagoga, Montessori lektorky a rodinné terapeutky. V roce 2016 pro-
jekt finančně podpořil Nadační fond Albert. 
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KURZ VAŘENÍ 

TERAPEUTICKÁ ŠKOLIČKA 
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NÁKLADY 
 

  

Spotřeba materiálu 130.699,- 

Majetek do 40.000,-  57.836,- 

Spotřeba energie 
 

153.957,- 

Pohonné hmoty 
 

16.434,- 

Opravy a udržování 
 

20.786,- 

Cestovné 
 

6.735,- 

Ostatní služby 
 

1.293.412,- 

Osobní náklady 
 

3.075.743,- 

Daně a poplatky 
 

9.430,- 

Ostatní náklady 
 

4.450,- 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 
 

56.358,- 

NÁKLADY CELKEM 4.825.839,- 
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VÝNOSY 
 

  

Magistrát hl. m. Prahy—dotace 2.224.000,- 

Magistrát hl. m. Prahy—granty 
 

917.000,- 

Městská část Praha 2  
 

125.395,- 

Městská část Praha 3 
 

250.000,- 

Městská část Praha 4 
 

15.000,- 

Městská část Praha 5 16.600,- 

Městská část Praha 10 17.000,- 

Městská část Praha 11 5.000,- 

Městská část Praha 17 10.000,- 

Tržby z prodeje služeb 
 

33.900,- 

Přijaté příspěvky od uživatelů služeb 
 

509.403,- 

Dary FO 
 

8.500,- 

Dary PO 
 

342.132,- 

Asociace občanských poraden 
 

347.100,- 

Jiné provozní výnosy 
 

76.991,- 

VÝNOSY CELKEM 4.898.021,- 
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Magistrát hl. m. Prahy 

Městská část Praha 2 

Městská část Praha 3 

Městská část Praha 4 

Městská část Praha 5 

Městská část Praha 10 

Městská část Praha 11 

Městská část Praha 17 

Asociace občanských poraden 

Českobratrská církev evangelická 

IMSP Klub rodičů 

Hornomlýnská o. p. s.—Beach Help Cup 

Kaufland Česká republika v. o. s. 

Nadační fond Albert 

Nadační fond Pískoviště 

Nadace Agrofert 

Daniela a Tomáš Bískovi 

Daniela Doucková 

Robert Dologa 

Pavel Hejda 

Renata Koubková 

Zuzana Tománková 

V ROCE 2016 ČINNOST SPOLKU  

PODPOŘILI: 
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DÁLE TAKÉ DĚKUJEME: 

ČMSS, a. s.—akce Strom splněných přání—vánoční dárky pro 
pro děti z azylového domu 

Kinu Lucerna, které pravidelně umožňuje dětem z Azylového 

ubytování na filmové projekce zdarma. 

Firmě Kočka s. r. o., která poskytla dětem z Azylového ubytová-

ní a Aktivizace rodin vstup na Matějskou pouť zdarma. 

POTEX s. r. o. 

BEACH HELP CUP 2016 
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Mgr. Iva POLÁČKOVÁ 

ředitelka, statutární zástupce 

vedoucí Azylového ubytování a Aktivizace rodin 

 

JUDr. Ondřej NAČERADSKÝ 

předseda, statutární zástupce 

vedoucí Občanské poradny 

 

Lucie BŘEZOVSKÁ 

administrativní a provozní pracovnice 

 

Mgr. Kateřina ČOČKOVÁ 

poradkyně 

 

Bc. Alice DOUCKOVÁ 

sociální pracovnice 

 

Radim DUŠEK 

účetní 

 

Mgr. Monika FISCHLOVÁ 

výchovná asistentka—Montessori lektorka 

 

Ivana HEJHALOVÁ 

pracovní asistentka 

 

NA CHODU ORGANIZACE SE V ROCE 2016 PODÍLELI: 
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Mgr. Pavol JANTO 

speciální pedagog 

 

Mgr. Olga KAVALÍROVÁ 

sociální pracovnice 

 

Mgr. Marta LINKOVÁ 

rodinná terapeutka 

 

Mgr. Eva SAMEŠOVÁ 

poradkyně  

 

Mgr. Petra SKUHROVÁ 

poradkyně 

 

Roman TICHÝ 

pracovník údržby 

 

Mgr. Markéta VÁVROVÁ 

poradkyně 

 

PaedDr. Marie VORLOVÁ 

supervizorka 
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