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SLOVO
ÚVODEM

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a příznivci
našeho spolku,
předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2018, ve které se ve
stručnosti můžete seznámit s naší činností v uplynulém
kalendářním roce. Rok 2018 nepřinesl žádné zásadní změny, byl
rokem stabilním co do financování i personálního obsazení.
Významnou změnou byl příchod nové kolegyně, Mgr. Anny
Hrdličkové, na pozici sociální pracovnice v Azylovém ubytování
Společnou cestou.

Díky stabilizované situaci jsme měli možnost se více
soustředit na rozvoj poskytovaných sociálních služeb, tj.
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
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STRUKTURA SPOLKU V ROCE 2018:

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
V ROCE 2018:

Ředitel
Ekonomické a účetní služby
Externí supervizor

Administrativní a provozní pracovník
Pracovník úklidu a údržby

Aktivizace rodin Společnou cestou - vedoucí služby
Speciální pedagog - sociální pracovník
Pracovní asistent
Rodinný terapeut
Výchovný asistent

Azylové ubytování Společnou cestou - vedoucí služby
Sociální pracovníci

Občanská poradna Společnou cestou - vedoucí služby
Poradci - sociální pracovníci
Poradci - odborní pracovníci
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AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ
SPOLEČNOU CESTOU
Název služby: Azylové ubytování Společnou cestou
Vedoucí služby: Mgr. Iva Poláčková
Druh služby: azylové domy
Forma služby: pobytová
Kontaktní adresa: Donovalská 2331/53, Praha 11 - Chodov
Tel.: 272 950 984 | E-mail: info@spolcest.cz
Web: www.spolcest.cz | Datová schránka: bk8inye

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, stabilizace 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, které jsou na neveřejné
adrese. 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 základním nábytkem a
spotřebiči. Služba poskytovaná tímto způsobem je náročnější na
organizaci, nicméně přináší významný prvek v podobě přirozené
integrace rodin do běžného života bez zbytečné stigmatizace.
Rodiny se adaptují na běžné prostředí, což vede k získání větší
samostatnosti a zodpovědnosti za sebe a své děti.
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Jako kontaktní místo slouží prostory na adrese Donovalská
2331/53, Praha 11 - Chodov. Tyto prostory mají bezbariérový
přístup, ale bytové jednotky nejsou bezbariérové.
O službu v roce 2018 požádalo celkem 116 rodin. Z tohoto počtu
žádostí jsme mohli z kapacitních důvodů vyhovět pouze 11
rodinám. Ostatní rodiny přešly z roku 2017, v roce 2018 tak byla
služba poskytnuta celkem 20 rodinám (jednalo se o 15 rodin
rodičů samoživitelů a 5 úplných rodin s dětmi).
Mezi častá témata, na jejichž řešení společně s jednotlivými členy
rodiny participujeme, patří vedle hledání návazného bydlení
obecně problematika stabilizace rodinného rozpočtu, vyjasnění
partnerských vztahů, určení otcovství, stanovení výživného,
řešení sociálních dávek, dluhů apod.
Vzhledem k tomu, že rodiny v azylovém domě se nepotýkají jen s
neuspokojivou bytovou situací, ale i s materiálními problémy,
navázali jsme v r. 2018 spolupráci s Potravinovou bankou Praha,
ze které pro rodiny využíváme zejména trvanlivé potraviny, ale
občas obdržíme i potraviny čerstvé, jsou-li zrovna na skladě
(např. ovoce, zelenina, mléčné výrobky). Materiálně saturováni
býváme i co do oblečení pro děti, případně ženy, někdy nám ale
od drobní dárci poskytnou i kočárek, nádobí, povlečení apod.,
tyto věci bývají co nejrychleji distribuovány rodinám, neboť
nedisponujeme skladovými prostory.
Stejně jako v uplynulých letech, tak i v průběhu celého roku 2018
mohly rodiny využívat všechny činnosti poskytované v rámci
služby Azylového ubytování, zároveň se mohly účastnit různých
doprovodných akcí, které zrealizovali jak pracovníci Azylového
ubytování, tak pořádaly jiné organizace (např. návštěva
filmových projekcí v kině Lucerna, Matějská pouť apod.).
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Struktura žadatelů o službu Azylové ubytování v r. 2018:
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Struktura uživatelů v Azylovém ubytování v r. 2018:
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Dovoz potravin z Potravinové banky Praha
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OBČANSKÁ PORADNA
SPOLEČNOU CESTOU

Název služby: Občanská poradna Společnou cestou
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Čočková
Druh služby: odborné sociální poradenství
Forma služby: ambulantní
Kontaktní adresa: Spytihněvova 162/4, Praha 2 - Nusle
Tel.: 223 011 642 | E-mail: poradna@spolcest.cz
Web: www.spolcest.cz | Datová schránka: bk8inye
!

Posláním Občanské poradny Společnou cestou je, aby lidé
ohrožení sociálním vyloučením či sociálně vyloučení nebyli
znevýhodňováni z důvodu neznalosti svých práv a povinností,
neinformovaností o existujících službách a neschopnosti své
oprávněné zájmy hájit či se jich domáhat.
Základní cíle Občanské poradny Společnou cestou:
Poskytovat bezplatné informace, rady a případnou další
pomoc v 18 vymezených oblastech a tím předcházet
sociálnímu vyloučení či usilovat o sociální začlenění.
Přistupovat k situaci uživatelů služby komplexně a
upozorňovat na případná rizika, byť nejsou součástí původní
zakázky.
Zvyšovat kvalifikaci poradců.
Zprostředkovat či odkázat zájemce či uživatele o službu na
jinou službu, není-li občanská poradna schopna splnit
zakázku či její část.
Upozorňovat na závažné společenské problémy, chyby a
mezery v právní úpravě i na pochybení, ke kterým dochází při
aplikaci právních norem v praxi.
Zkvalitňování služby.
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Občanská poradna Společnou cestou nabízela po dobu
realizace služby v roce 2018 osvědčenou metodikou Asociace
občanských poraden odborné sociální poradenství v 18
oblastech, a to prostřednictvím osobních konzultací,
poradenství po telefonu a přes aplikaci internetové poradny.
V roce 2018 bylo v provozu kontaktní pracoviště Občanské
poradny, a to na území MČ Praha 17 - Řepy, které dvakrát v
týdnu poskytovalo občanům bezplatné odborné sociální
poradenství formou osobní konzultace bez objednání.
Nutno ještě zmínit, že občanské poradenství je založeno na
principu nízkoprahovosti, tzn., že není vymezena určitou
cílovou skupinou, ale problém, se kterým se na nás uživatelé
obracejí. Nicméně i přesto je možné na základě sledovaných
statistických ukazatelů konstatovat, že mezi nejčastější cílové
skupiny občanů vyhledávající službu odborného sociálního
poradenství patří zejména rodiny s dětmi, senioři a lidé se
zdravotním postižením.
V roce 2018 pracovníci Občanské poradny ve spolupráci s
Humanitním odborem MČ Praha 2 zrealizovali celkem 5
seminářů pro odbornou i laickou veřejnost týkající se dluhové
tématiky, a to konkrétně na tato témata:
Dluhy a pojištění
Exekuční řízení
Finanční arbitr a spotřebitelé
Skupiny osob ohrožené zadlužením - aktuality z
občanské poradny
Problematiky bydlení - aktuality z občanské poradny

Rok 2018 v číslech:
Poradili jsme 979 uživatelům.

Poskytli jsme 1339 konzultací.

Zodpověděli jsme 2402 dotazů.

10

Statistické třídění dotazů v r. 2018 podle oblasti:
Sociální dávky
Sociální služby
Sociální pojištění
Pracovně-právní vztahy
Bydlení
Rodina a mezilidské vztahy
Občanskoprávní vztahy
Daně a poplatky
Zdravotní pojištění a zdravotnictví
Školství a vzdělávání
Problematika zadlužování
Ochrana spotřebitele
Právní systém ČR
Právní systém EU
Občanské soudní řízení
Veřejní správa
Trestní právo
Základní práva a svobody

167
25
99
193
375
265
328
15
28
2
152
50
3
3
479
94
106
18

V posledních letech se počet klientů ustálil na cca 1000 klientů
ročně, kterým bylo poskytnuto cca 1400 konzultací. Došlo tak ke
snížení oproti letům 2010 – 2015, kdy vrcholila ekonomická krize.
Příčinu snížení počtu klientů spatřujeme jednak v dobré
hospodářské situaci a nízké nezaměstnanosti, ale také v lepší
dostupnosti informací a poradenství. V poradně se však
potýkáme u klientů s různou mírou a správností znalostí
problému a jeho okolností. Klienti často mívají informace
nesprávné, zastaralé, neúplné, což lze přičíst zejména internetu
(jednak neaktualizovaným článkům, sdíleným zkušenostem v
různých skupinách apod.) a nezohlednění širších souvislostí
problému. V důsledku toho někteří uživatelé přicházejí řešit
situaci pozdě a řešení je složitější a vyžaduje více konzultací.
V této souvislosti je pak důležitá komplexnost občanského
poradenství.
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AKTIVIZACE RODIN
SPOLEČNOU CESTOU
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, Praha 11 - Chodov
Tel.: 271 950 984 | E-mail: aktivizace@spolcest.cz
Web: www.spolcest.cz | Datová schránka: bk8inye

Posláním sociální služby Aktivizace rodin Společnou cestou je
individuální 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 zmírňovat jeho následky, a to prostřednictvím
činností, které jsou zaměřené na uschopnění, osamostatnění a
nabytí zodpovědnosti rodičů za sebe a své děti s důrazem na
zájmy dítěte.
Mezi hlavní cíle Aktivizace rodin patří:
prevence odebírání dětí do ústavní péče či podpora rodiny
takovým způsobem, aby se do ní mohly děti vrátit, je-li to v
zájmu dítěte,
posílení rodičovských rolí a kompetencí,
osvojení pracovních dovedností, získání a udržení si
zaměstnání na otevřeném trhu práce,
posílení ochrany dětí před nežádoucími jevy ve společnosti,
zvládání hospodaření s finančními prostředky, včetně nácviku
spoření do budoucna.
V roce 2018 jsme se snažili rozvíjet spektrum nabízené podpory
pro rodiny, se kterými jsme v rámci služby pracovali. Na jedné
straně jsme pokračovali v realizaci již osvědčených a úspěšných
programů z minulých let, jako je například Terapeutická školička,
Rodičovská skupina či Nejde to, zvládnu to!
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Snažili jsme se také reagovat na nové potřeby uživatelů a
některé jiné programy upravili či nechali vzniknout nové jako
např. Komunitní zahrádku Milíčovku se sociálně-terapeutickými
prvky.
V roce 2018 jsme pracovali jak s velkými rodinami s více dětmi (až
6 dětí), tak i s rodiči samoživiteli s jedním či dvěma dětmi. U
větších rodin šlo o komplexní podporu s využitím celého spektra
nabízených činností, které jsme byli schopni nabídnout, a to
zejména kvůli potřebám každého jednotlivého člena rodiny.
Práce s takovou rodinou byla proto velmi náročná a to nejen na
organizaci, ale i na nastavení parametrů a cílů, které musely být
v souladu s cíli služby a potřebami rodiny. Specificky se jednalo
zejména o práci s dětmi, kde rodiče neměli dostatečné
kompetence. Významná však byla i podpora zaměstnanosti a při
stabilizaci příjmů rodičů, řešení dluhů a jejich vypořádání,
hospodaření domácnosti i koordinaci běžných denních činností
zajišťujících chod domácnosti.
U rodičů samoživitelů bylo nejčastějším typem podpory posílení
vztahu rodič – dítě. Nastavení pravidel ve výchově, posílení
rodičovských kompetencí a nalezení vhodného způsobu vedení
osobního života rodiče, tj. – skloubení partnerského života
s rodičovstvím a pracovní oblastí. Typicky jsme se setkávali s
negativními zkušenostmi v partnerském životě zejména matek
samoživitelek, které měly v důsledku vlastních zkušeností
nedostatečnou sebedůvěru, která se projevovala slabým
působením na děti i nejistotou v řešení ostatních záležitostí, což
ve výsledku rodinu velmi oslabovalo a bylo spouštěčem řady
negativních jevů (konflikty v rodině, různé formy domácího násilí
apod.). Tyto rodiny pak nejčastěji využívaly programy na posílení
rodičovství, vztahu a pochopení svých dětí, výchovného a
speciálně pedagogického poradenství i terapie. Takto cílená
práce s rodinou má na výchovu a vývoj dítěte pozitivní dopad do
budoucna (dítě se snáze zapojuje do kolektivu, minimalizují se
výchovné problémy, zlepšuje se školní úspěšnost, dítě je citově
vyrovnané, není deprivované).
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Nově jsme se setkali při práci s rodinami s problematikou
návratu dětí k biologickým rodičům a to jak od pěstounů, tak i ze
zařízení pro děti. Ukázalo se, že i na tyto situace dokážeme
reagovat a úspěšně se nám podařilo podpořit rodiny i v této
oblasti (se zapojením všech zainteresovaných stran – OSPOD,
pěstouni, doprovázející organizace).

Využití služby v r. 2018:
Ženy
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V rámci sociální služby Aktivizace rodin Společnou cestou jsme
spolupracovali s 29 rodinami. Celkem bylo do služby přímo
zapojeno 83 uživatelů. V ambulantní formě se jednalo o zapojení
83 uživatelů (28 žen, 4 muži a 51 dětí), v terénní formě o 63
uživatelů (20 žen, 3 muži a 40 dětí).

Komunitní zahrádka Milíčovka
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NÁKLADY
Spotřeba materiálu................................................124.787 Kč
Majetek do 40 000 Kč.............................................148.296 Kč
Spotřeba energie......................................................136.278 Kč
Pohonné hmoty............................................................27.283 Kč
Opravy a udržování..................................................44.163 Kč
Cestovné..............................................................................8.202 Kč
Ostatní služby..........................................................1.217.744 Kč
Osobní náklady.....................................................3.657.447 Kč
Daně a poplatky..............................................................7.831 Kč
Ostatní náklady..............................................................4.740 Kč
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku................................................56.358 Kč

NÁKLADY CELKEM.............................5.433.129 Kč

VÝNOSY
ESF......................................................................................2.238.194 Kč
Hl. m. Praha - dotace..............................................1.184.000 Kč
Hl. m. Praha - granty...................................................577.112 Kč
MČ Praha 2.......................................................................100.000 Kč
MČ Praha 3......................................................................250.000 Kč
MČ Praha 4........................................................................40.000 Kč
MČ Praha 10.......................................................................30.000 Kč
MČ Praha 17........................................................................15.000 Kč
Tržby z prodeje služeb..............................................68.000 Kč
Přijaté úhrady od uživatelů služeb................528.678 Kč
Dary FO.......................................................................................500 Kč
Dary PO..............................................................................145.450 Kč
Asociace občanských poraden.......................243.800 Kč
Jiné provozní výnosy...................................................12.395 Kč

VÝNOSY CELKEM.................................5.433.129 Kč
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ČINNOST SPOLKU V ROCE 2018
FINANČNĚ PODPOŘILI:
Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát Hl. m. Prahy
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 10
Městská část Praha 17
Spolek Asociace občanských poraden
Hornomlýnská o.p.s.
Nadační fond Albert
Nadační fond Pískoviště
Paní Natálie Kříková

DÁLE ZA PODPORU DĚKUJEME:
ČMSS, a. s.—akce Strom splněných přání—vánoční dárky pro děti
z azylového domu.
Potravinové bance Praha za potravinovou pomoc rodinám s
dětmi s nízkými příjmy.
Kinu Lucerna, které pravidelně umožňuje dětem z Azylového
ubytování a Aktivizace rodin na filmové projekce zdarma.
Realizátorům Matějské pouti, kteří umožňují dětem z Azylového
ubytování a Aktivizace rodin vstup na Matějskou pouť zdarma.
Týmům, které za nás hrály na charitativním turnaji v plážovém
volejbalu a na antuce - Beach Help Cup a Antuka Help Cup :-)
Diakonii ČCE za organizaci sbírky vánočních dárků pro sociálně
znevýhodněné rodiny Krabice od bot.
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SPOLEČNOU CESTOU z.s.
se sídlem Spytihněvova 162/4
128 00 Praha 2—Nusle
IČ: 65995287
Datová schránka: bk8inye
tel. / fax: 223 011 642
e-mail: info@spolcest.cz
www.spolcest.cz
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