Výroční zpráva
za rok 2007

občanského sdružení Společnou cestou

Občanské poradenské centrum Jižní Město
Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi
Krizová pomoc
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Občanská poradna Jižní Město
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Vážení přátelé, dámy a pánové,

Cílem občanského sdružení Společnou cestou je nabídnout konkrétní pomoc klientům při řešení jejich
problémů,
• zajistit popř. zprostředkovat služby podle aktuálních potřeb klientů,
• poskytnout široké spektrum informací klientům (systém jedněch dveří),
• zajistit bezbariérový přístup k informacím a službám,
• snížit riziko marginalizace,
• rozvíjet nové metody a formy sociální práce s klientem,
• zprostředkovat informace o typických problémech centrálním orgánům,
• spolupracovat se zákonodárnými orgány, poskytovat podněty z vlastní praxe
Občanské sdružení Společnou cestou bylo založeno roku 1997.
Výroční zpráva o.s. Společnou cestou je ohlédnutím za činností Občanského poradenského centra Jižní
Město v Praze 11 v roce 2007.
Děkujeme:
občanskému sdružení Jahoda, za spolupráci úřadu městské části Praha 11, za spolupráci Městskému
centru sociálních služeb a prevence, jako obvykle firmě Jakobe a.s., pedagogům a studentům
DAMU, Nadaci T-Mobile, členům die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Prag, členům
sboru Českobratrské církve evangelické Jižní Město, firmě Accomm-Prague, s.r.o., paní Daniele
Bískové, paní Kateřině Čočkové, panu Otte Anton Maximilia, panu Ing. Kamilovi Štěpánkovi

Milena Svobodová
ředitelka Občanského poradenského centra Jižní Město
Uživatelé služeb o. s. Společnou cestou
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Organizační struktura sdružení a poskytovaných služeb

Od ledna 2007 účinný zákon o sociálních službách stanovil povinnost registrovat poskytované sociální
služby, které se s větším či menším „úspěchem“ pokusil definovat. Podle tohoto zákona byly dne
4. 10. 2007 registrovány tyto sociální služby OPC JM:
Azylový dům (azylové, komunitní a tréninkové ubytování pro matky a rodiny s dětmi) –
č. registrace 2534682
Odborné sociální poradenství (Občanská poradna Jižní Město) – č. registrace 5798526
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – č. registrace 4044587
Od roku 1997 jsme poskytovali i krizové ubytování s komplexní pomocí, které zachránilo desítky dospělých
a dětí před propadem na úplné dno a před případným odebráním dětí do ústavních zařízení. Tato sociální
služba však byla odmítnuta k registraci, neboť nebyla dostatečně finančně a tedy personálně obsazena tak,
aby vyhovovala zákonu o sociálních službách a byla poskytována díky mnoha dobrovolnými přesčasovými
hodinami zaměstnanců OPC JM.
Rada sdružení ve složení
Marie Vorlová, Milena Svobodová, Daniela Bísková, Daniela Doucková, Lucie Březovská,
Kateřina Čočková, Tomáš Bísek
Statutárními zástupci sdružení jsou
PaedDr. Marie Vorlová (předsedkyně), Milena Svobodová (místopředsedkyně)
Ředitelka OPC JM Milena Svobodová.
Kontrolní orgán dohlížející na hospodaření sdružení je ve složení
Daniela Doucková, Veronika Grollová, Petra Hejdová

Občanské sdružení Společnou cestou
Sídlo: Na Pískách 57, Praha 6
IČ: 65995289
Registrováno u MV ČR dne 20.1.1997,
č. II/s-0S/1-31641/97R
č. účtu: 77679349/0800 – Česká spořitelna a. s.
www.spolcest.cz

Občanské poradenské centrum Jižní Město
Donovalská 1862, Praha 11
Tel./fax: 272 95 09 84
e-mail: info@spolcest.cz
www.spolcest.cz
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Azylový dům OPC JM
Vedoucí:

Otto Bachmann

Cílem Azylového domu OPC JM (dále jen AD) bylo i v roce 2007 zajistit pro matky nebo rodiny s dětmi
v krizových situacích ubytování a socioterapeutickou pomoc směřující k překonání situace, uschopnění,
osamostatnění, plnohodnotnému zapojení do života a nezávislosti na sociálních dávkách a službách.
AD se zaměřuje na klientelu těžko umístitelnou v jiných zařízeních. Nejčastěji se jedná o rodiny nebo
matky, ale také otce s více dětmi. Významný preventivní aspekt spatřujeme také v možnosti ubytování
celých rodin a zachovaní rodinných vazeb. V řadě případů poskytnutí zázemí v AD předešlo umístění dětí
do ústavního zařízení
Sociální práce s klienty AD se během pobytu zaměřuje na:
vyřešení bytové situace klienta
samostatné a odpovědné „úspěšné“ fungování klienta
pravidelná školní docházka a školní úspěšnost dětí
udržení rodinných vazeb (prevence umístění dětí do ústavních zařízení)
dílčí úspěchy při řešení osobních situací klientů
atmosféra a vzájemné vztahy mezi ubytovanými klienty
zpětné vazby od klientů
stížnosti klientů
Pozitivní změny v situaci klientů, které považujeme za cíl i kriterium úspěšnosti, nejsou samozřejmě závislé
pouze na činnosti AD. AD pouze přispívá k vytvoření podmínek, aby mohly nastat a je součástí sítě
potřebné k překonání nouzové situace a udržení přijatelného stavu.
Ustanovení § 57 (def. azylových domů) zákona o sociálních službách nepostihuje specifika azylových domů
pro matky nebo rodiny s dětmi. Specifičnost potřeb této cílové skupiny vyplývá z faktu, že se jedná o rodiny
s dětmi ve věku od 0 do 18 let (popř. i více, když se jedná o studenty), někdy také třígenerační rodiny,
jejichž nepříznivá situace je spojena v prvé řadě se ztrátou bydlení, ale také s dalšími mnohočetnými
problémy, v jejichž kontextu krizová situace vznikla a také se v něm musí řešit. Kumulace problémů
negativně ovlivňuje a velmi komplikuje jak možnosti překonání nepříznivé (krizové) sociální situace, tak i
perspektivu uschopnění klientů k samostatnému fungování a nezávislosti na sociálních dávkách a službách
(mnohočetné problémy – nezaměstnanost, násilí v rodině, alkoholové i nealkoholové závislosti, trestná
činnost, vztahové problémy a dysfunkčnost rodiny, absence rodinného zázemí, zkušenosti s ústavní
výchovou nebo VTOS).
S ohledem na výše zmiňovanou kumulaci problémů, v jejichž kontextu se řeší situace ubytovaných rodin,
byla a je pro poskytnutí účinné a komplexní pomoci nezbytná součinnost všech zainteresovaných (úřadů
městských částí, OSPOD, kurátorů, probačních pracovníků, policie a jiných specializovaných pracovišť).
V rámci OPC JM byly klientům AD nabízeny k řešení sociální situace tyto služby a aktivity:
Odborné sociální poradenství
Aktivizace a vzdělávání
Podporované zaměstnávání
Program pro prvorodičky
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Statistické vyhodnocení služeb azylového domu za rok 2007
O činnosti pracovníků azylového domu hovoří níže uvedená statistická čísla, která svědčí o závažnosti
sociální situace mnohých ubytovaných rodin a o úspěšném či méně úspěšném jejím vyřešení.
Počet evidovaných žádostí
Počet uspokojených žádostí

90 žádostí
60 žádostí

115 dospělých (86 žen, 8 těhotných) a 162 dětí

Ubytovaní v AD

ženy; 55

děti; 127

Počet ubytovaných v
AD

celkem 203 osob

muži; 21

55 žen (z toho 6 těhotných, dvě 2x, 4 porodily během
pobytu)
21 mužů ( z toho 4 muži byli samoživitelé, celkem se starali
o 13 dětí)
127 dětí

Pobyt u 24 dospělých a u 37 dětí navazoval na pobyt z roku 2006

Počet noclehů
(den a noc)

8 156 noclehů dospělým
celkem 21 802 noclehů
13 646 noclehů dětem
První kontakt s AD

průměrně na dospělého 107
noclehů
průměrně na dítě 108 noclehů
Národnost dospělých

sami
17%
minorita
41%

organizace
25%

Krizový bezplatný
celkem 44 osob
pobyt

úřad
58%

majorita
59%

14 žen
2 muži
26 dětí

181 noclehů

průměrně 11,3 noclehů

396 noclehů

průměrně 15,2 noclehů

2 ženám a 4 dětem byla poskytnuta jednodenní krizová pomoc.
Klientům krizového pobytu byla poskytnuta potravinová pomoc a ošacení.
Z celkového počtu 44 osob na krizovém pobytu přešlo do azylového ubytování 20 osob, tj. 8
dospělých a 12 dětí.
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Rozložení dětí ubytovaných v AD podle věku

příprava na
povolání
2%

narozeno v
AD
4%

povinná
školní
docházka
46%

Věkové složení dětí v AU (v době přijetí)
do 3 let věku
narozeno v AD
předškoláci
povinná škol.docházka

do 3 let
20%

příprava na povolání

předškoláci
28%

26 dětí
5 dětí
35 dětí
58 dětí (z toho 18
spec. ZŠ)
3 mladiství (SOU,
SŠ)

bylo v době ubytování rodičů v AD v ústavní výchově
nařízen soudní dohled
je svěřeno jiné osobě nebo je v pěstounské péči
prošlo v minulosti ústavní výchovou
je stanoveno předběžné opatření

10 dětí ubytovaných rodičů
u 6 dětí
8 dětí ubytovaných rodičů
9 dětí
u 2 dětí

Sociální situace ubytovaných rodin
Zaměstnanost při nástupu do AD

Změny v průběhu pobytu v AD
na mateřské,
rodičovské
dovolené
37%

nezaměstnáno
evidováno na
ÚP
20%

8 dospělých
56 dospělých

1 matka nastoupila na mateřskou dovolenou
4 klienti se nahlásili na ÚP
12 klientů si našlo nové zaměstnání
5 klientů změnilo zaměstnání
3 klienti ztratili zaměstnání

zaměstnáno
32%

nezaměstnáno
bez evidence
na ÚP
11%

bylo poživatelem částečného nebo plného invalidního důchodu
bylo poživateli dávek státní sociální podpory

Během roku 2007 bylo do projektu zapojeno 28 uživatelů, z toho se 8 umístilo na otevřeném trhu
práce, 3 odešli do podporovaného zaměstnávání, 4 uživatelé pokračují v Tréninkovém zaměstnávání
v roce 2008.
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Řešení bytové situace rodin (ukončení pobytu v AD)
Obecní byt
Magistrátní byt
Dům tréninkového bydlení CSSP
Podnájem, pronájem
Jiný azylový dům
Ubytovna
Řešení v rámci rodiny
Neznámo
Stále v AD OPC JM

2 rodiny
2 rodiny
5 rodin
15 rodin
7 rodin
3 rodiny
11 rodin
6 rodin
22 rodin

Plnění vyživovací povinnosti

stanoveno a
nedostává
11%

U 28 dětí nebyla v době příchodu soudně
stanovena vyživovací povinnost rodiče, který ji
neplnil. Rodičům 9 dětí byla sice stanovena, ale
nebyla rovněž plněna.

děti
manželů,
druhů
33%

nestanoveno
a nedostává
33%

stanoveno a
dostává
23%

Trestanost ubytovaných v AD
6 dospělých klientů
6 neubytovaných otců - matek
dětí
proti 4 klientům
1 klient

bylo v minulosti ve výkonu trestu
bylo buď v minulosti nebo toho času ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo bylo proti nim vedeno trestní stíhání nebo měli jiné
tresty (alternativní tresty)
bylo během pobytu vedeno trestní stíhání
měl jiný trest ( alternativní trest)

7 klientů prošlo v dětství ústavní výchovou

domácí násilí

12 ubytovaných matek mělo zkušenost s domácím násilím
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Zdravotní stav ubytovaných
Dospělí

Onemocnění dospělých
Hepatitida C (3 klienti), prodělané TBC (2 kl.),
psychické onemocnění (2 kl.)

nemocní
16%

Leukémie, gynekologická onemocnění,
bezlepková dieta, astma, trombosa, srdeční
onemocnění, cirhóza, rakovina

zdraví
84%

Děti

Onemocnění dětí
Psychické problémy (4 děti), astma (3 děti),
bezlepková dieta, encefalitida, neurologické
problémy, vývojové vady, neslyšící, epilepsie,
poruchy řeči

nemocní
17%

Pobyt v diagnostickém ústavu (7 dětí)

zdraví
83%

v anamnéze závislost na drogách
v anamnéze závislost na alkoholu
problémy se závislostí na gamblingu

4 dospělí
2 dospělí
1 dospělý

Aktuální závislost u rodinných příslušníků neubytovaných v AD
2 otcové
závislost na alkoholu
2 matky
závislost na alkoholu
3 otcové
závislost na drogách
1 matka
závislost na drogách
1 otec
závislost na gamblingu
5 příbuzných klientů závislost na drogách
4 příbuzní klientů
závislost na alkoholu
1 příbuzný klientů
závislost na gamblingu

Zadluženost ubytovaných klientů
12 klientů
11 klientů
5 klientů
11 klientů
5 klienti
12 klientů
5 klientů

dluh na nájemném a poplatcích za služby
soudně vystěhováno pro neplacení nájemného a služeb
soudně vystěhováno, protože neplatili nájemné jejich rodiče
má problémy se splácením půjček (u 7 klientů exekuční vymáhání)
dluh na zdravotním a sociálním pojištění
jiný dluh (např. za telefon, u dopravních podniků)
dluh za ubytování a služby v našem AD
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Důvody bezdomovectví

časté stěhování
neobyvatelný byt
z ubytovny
z ulice
uprchlíci
z jiného AD
domácí násilí
neshody s příbuznými
nelegální prodej bytu
legální prodej bytu
odchod z bytu
odchod z bytu za odstupné
výpověď bez náhrady pro dluhy
konec podnájmu
konec podnájmu pro dluhy
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Pod neshodami mezi příbuznými rozumíme i např. velký počet lidí ubytovaných v malém bytě, několik
generací žijících pohromadě ve stísněných podmínkách, byt bez základních hygienických podmínek atd…

Bydliště dospělých

Praha 9
Praha 13
Praha 15
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 11
Praha 14
Praha 17
Praha 18
Praha Západ
m im opražš tí
Ukrajina
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6
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Občanská poradna Jižní Město
Vedoucí:

Mgr. Kateřina Čočková

Na Občanskou poradnu JM (dále jen OP JM), která v rámci OPC JM poskytuje sociální poradenství, se i
v roce 2007 obraceli lidé z řad veřejnosti a zájemci a současní a bývalí uživatelé azylového domu OPC JM.
V druhé polovině roku 2007 značně vzrostl počet dotazů zaslaných OP JM prostřednictvím její webové
stránky (nejčastěji řešen rodičovský příspěvek v roce 2008, dluhy a pracovně právní dotazy).
Nejčastějšími dotazy byly dotazy týkající se hrozící nebo nastalé sociální situace spojené se zadlužením a
neschopností plnit své závazky. Probíhající exekuce, minimální příjmy rodiny a nejasná zákonná ustanovení
upravující exekuce bývají důvodem dlouhodobé finanční tísně, kdy se jako jediným řešením nabízí „útěk do
šedé ekonomiky“. Pro uživatele služeb OP JM není ani východiskem od 1. 1. 2008 účinný insolvenční
zákon a institut oddlužení.
Rovněž zadluženost společného jmění manželů a odpovědnost za dluhy druhého manžela bez možnosti
ovlivnit jejich vznik bylo a je obtížně řešitelnou situací, s níž se na OP JM lidé obraceli.
Dotazy ohledně bydlení se týkaly především výpovědí z nájmu bytu, kdy noví vlastníci potřebují byt pro
sebe a snaží se vystěhovat stávající nájemce, a dále řešení bytové situace po rozvodu manželů, které je
v současné době pro mnohé obtížně řešitelnou situací. V září již druhým rokem stoupl počet dotazů na
jednostranné zvyšování nájemného.
V souvislosti se zavedením třírychlostního rodičovského příspěvku jsme zodpovídali dotazy rodičů malých
dětí na jejich finanční zabezpečení od 1. 1 .2008.

1777 (muži: 530, ženy: 1146, organizace: 16, více klientů: 85)
Počet nových klientů
2659 (průměrný počet konzultací: 1,5 konzultace na klienta)
Počet konzultací
Počet dotazů
2234
(u organizací se jednalo o jiné AD pro matky s dětmi a organizace pracující s osobami se zdravotním
postižením)
Úroveň konzultace

aktivní pomoc
s řešením
situace
17%

vyjednávání či
doprovázení
klienta
1%

informace o
obecném
faktu
9%

poskytnutí
rady ke
konkrétní
situaci
73%

- 10 -

1. informace o obecném faktu
2. poskytnutí rady ke konkrétní situaci
3. aktivní pomoc se řešením situace
4. vyjednávání či doprovázení klienta

229
1971
452
7

Odkázání klienta na jinou organizaci
Předání klienta jiné organizaci

63
2

Druh konzultace

asistence
2%

internetová
konzultace
47%

ostatní
1%

Telefonická konzultace
Návštěva v poradně
Dotaz dopisem
Návštěva klienta v bytě
Internetová konzultace
Asistence poradce při vyjednávání

telefonická
konzultace
23%

návštěva v
poradně
27%

604
715
8
1
1292
39

Nejčastějšími dotazy byly následující
Bydlení

Majetkoprávní vztahy a
náhrada škody
Sociální dávky
Pracovně-právní vztahy a
zaměstnanost
Rodina a partnerské
vztahy
Občanské soudní řízení
Finanční problematika
Pojištění
Trestní právo
Správní právo a řízení
Sociální pomoc
Spotřebitelská
problematika
Základy práva ČR
Zdravotnictví
Volný pohyb osob v rámci
EU
Školství a vzdělávání
Ochrana životního
prostředí
Ústavní právo

nájemní poměr a výpovědi, bytová družstva, vlastnictví,
podnájmy, poplatky, zvyšování nájemného, bydlení po rozvodu
manželství atd.
společné jmění manželů vč. dluhů, senioři - darovat či odkázat
závětí, věcná břemena dožití atd.
dávky SSP, zejména od 1.1.2008, pomoc v hmotné nouzi,
příspěvek na péči atd.
uzavírání a ukončování pracovního poměru, práva povinnosti,
podpora v nezaměstnanosti atd.
zánik manželství, úprava poměrů k dětem, vyživovací povinnost
a její neplnění, domácí násilí atd.
průběh řízení, opravné prostředky, exekuční řízení a výkon
rozhodnutí atd.
práva povinnosti dlužníků, věřitelů a ručitelů, trojdaň, poplatky
atd.
nemocenské, důchodové, zdravotní, vč. dávek z těchto pojištění,
dluhy na pojistném a penále atd.
trestní řízení, TČ neplnění vyživovací povinnosti, podvody atd.
změna příjmení, zřízení živnosti, stavební řízení atd.
služby soc. pomoci, AD, zařízení pro seniory atd.
reklamace zboží, ne problematika úvěrových smluv atd.
právní úkony, způsobilost k právním úkonům atd.
práva a povinnosti pacientů atd.
sociální zabezpečení při pobytu v zemích EU, práce v EU atd.

359

353
290
266
236
192
190
123
55
54
37
37
21
7
6

práva a povinnosti, systém školství atd.
systém ochrany životního prostředí atd.

4
2

základní lidská práva a svobody atd.

2
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Občanská poradna JM realizovala nebo se podílela v roce 2007 na těchto projektech:
realizátor projektu „OPC JM – Občanská poradna JM“, který byl podpořen Fondem T-Mobile a
který se zaměřil na poskytování rad a pomoci zejména v oblasti zadluženosti.
partnerství v projektu „Rozvoj kvalitních služeb občanských poraden pro sociálně znevýhodněné
skupiny obyvatel“, jehož předkladatelem je AOP (1. 12. 2005 – 29. 2. 2008). Cílem projektu je
zvýšení kvality poskytovaných služeb ve vztahu ke skupinám klientů občanských poraden, kdy
poskytnutí služby je spojeno se specifickými požadavky na komunikaci a celkové poradenství.
Projekt rovněž vychází ze zkušeností a potřeb poradců občanských poraden.
partnerství OPC JM v projektu „Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných
občanů“, realizátorem je CSSP.
partnerství OPC JM v projektu „Zkvalitnění a individualizace odborného vzdělávání na VOŠ
Jabok“, kde OPC JM, a tedy i služby OP JM, jsou školícím místem pro stáže studentů.
spolupráce s AOP na projektu „Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou
politiku“.
dva poradci OP JM se podílí jako lektoři na realizaci projektu AOP „Vytvoření středoškolského
vzdělávacího programu pro občanskou kompetenci absolventů“, kdy přednášejí na středních
školách a odborných učilištích základy trestního a pracovního práva.
Sociální skupiny
výběr nejčetnějších (uživatel může být zařazen i do více skupin) – ne vždy se poradce dozví o
specifické situaci uživatele, počty proto vycházejí ze zjištěných charakteristik:
Osoby se zdravotním postižením
Senioři nad 65 let věku
Rodiny s dětmi bez přístřeší AD OPC JM
Nezaměstnaní
Osamělí rodiče
Příslušníci etnických a národnostních menšin
Bezdomovci
Oběti trestných činů vč. domácího násilí
Osoby propuštěné z VTOS
Problematika zadlužení

227
139
98
67
138
48
18
22
11
300

konzultací
konzultací
konzultací
konzultací
konzultací
konzultací
konzultací
konzultací
konzultací
konzultací

Kvalita poskytovaných služeb OP JM byla kontrolována Asociací občanských poraden ve dnech
14. – 15. 6. 2007. Kontrola konstatovala, že služby ve vztahu k zájemcům a uživatelům jsou poskytovány
na velice dobré úrovni, nedostatky byly však shledány ve formálních povinnostech OP JM (chybí písemné
dokumenty provozního charakteru). Tato kontrola proběhla v rámci projektu „Rozvoj kvalitních služeb
občanských poraden pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel“, jehož realizátorem byla AOP a
pražské občanské poradny.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Vedoucí:

Mgr. Iva Poláčková

Cílem služby je poskytnutí rady, podpory či pomoci rodině/rodičům při výchově a vzdělávání dítěte, při
péči o dítě tak, aby služba posilovala pocit osobní zodpovědnosti rodičů za všestranný zdravý vývoj dítěte
a předcházení sociálnímu vyloučení těchto rodin. Služba umožňuje nácvik rodičovského chování,
správného vedení a udržování domácnosti, podporuje nácvik sociálních kompetencí při jednání na
úřadech, ve školách či školských zařízeních.
Cílem služby je dále 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 škole –
neprospěchu či zhoršení prospěchu ve škole, při problémech s chováním ve škole, při pocitu
nedostatečného zázemí ze strany rodiny, či v jiných problémových situacích, které dítě nedokáže samo
řešit). Cílem je nacvičovat a upevňovat motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti, rozvíjet
kognitivní funkce a myšlení a posilovat sociálně – kulturní rozvoj dítěte.
Služba nabízí individuální doučování ve spolupráci s rodiči a rovněž podporuje přijatelné volnočasové
aktivity (sportovní vyžití, hudební a výtvarný kroužek), dále zajišťuje tématické preventivní přednášky pro
dospívající (prevence časného těhotenství, drogová problematika, šikana apod.) a zprostředkovává
kontakty se společenským prostředím.
Služba je uskutečňována přímo v domácnostech, v přirozeném sociálním prostředí či ambulantně
v prostorách OPC JM.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou cílené na minimalizaci negativních dopadů obtížné
životní a sociální situace rodin na děti. Snahou pracovníků SAR je podpora a pomoc při integraci rodin
s dětmi do běžného života podle jejich individuálních potřeb, možností a schopností, a to prostřednictvím
nabídek programů, aktivit či individuální spolupráce, které jsou zaměřeny na podporu zodpovědnosti sama
za sebe a za své děti, nácvik rodičovských kompetencí, nácvik pracovních dovedností, udržení si
zaměstnání na otevřeném trhu práce, hospodaření s finančními prostředky včetně nácviku spoření do
budoucna, pravidelnou docházku dětí do školy, všestranný rozvoj vlastností a dovedností dětí,
zprostředkování nových sociálních zkušeností dětí a podporu jejich schopností sociability, posílení
ochrany dětí před sociálně nežádoucími jevy ve společnosti, využívání a orientaci v místních institucích,
které poskytují služby veřejnosti, podporu přirozených rodinných vztahů a vazeb.

V roce 2007 se podařilo realizovat tyto aktivity
Pravidelné aktivity pro děti zaměřené na školní úspěšnost - pondělí 14:00 – 20:00, středa 14:00 –
20:00, pátek 13:00 – 19:00
-

podpora pravidelné docházky,
setkání nad školní problematikou (vztahy vůči spolužákům a učitelům, výběr
vhodného učebního oboru/střední školy apod.),
domácí úkoly, referáty, slohové práce, procvičování pravopisu, procvičování cizích
jazyků.
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Pravidelné volnočasové aktivity a programy pro školní děti
-

hudební kroužek (hra na piano a kytaru - středa 18:00 – 19:00),
internetový klub (pondělí - pátek od 15:00 – 18:00),
výtvarný kroužek (čtvrtek 15:00 – 17:00),
biblická hodina (středa 17:00 – 18:30),
pravidelná aktualizace volnočasových programů pro děti organizovaných jinými
institucemi – vyvěšeno na nástěnce ve společných prostorách AD (např. Dům dětí a
mládeže Jižní Město apod.).

Jednorázové volnočasové aktivity a programy pro předškolní i školní děti
Uskutečňují se ze zapojením rodičů a studentů DAMU a patří sem:
-

pohybové aktivity (sportovní vyžití, např. dětská olympiáda),
společná herní odpoledne,
letní divadelní workshop,
příležitostná setkání (táboráky, Vánoce, Velikonoce, Mikuláš, Den dětí, vysvědčení,
první školní den apod.),
příprava besídek a společných akcí.

Pravidelné aktivity, programy a individuální práce pro rodiče a děti
Patří sem:
-

pomoc s výběrem vhodného povolání pro děti končící povinnou školní docházku,
konzultace nad individuálním plánem přípravy na vyučování,
společné vyhodnocení cílů stanovených v individuálním plánu,
společné řešení školních problémů (nenošení pomůcek, nepřipravenost na vyučování,
důraz kladen na pravidelnou docházku, školní prospěch apod.),
kontakt se školami a obdobnými zařízeními.

Aktivity vyplývající ze struktury složení klientů SAR a reagující na jejich potřeby
Dětský koutek ( doba realizace: duben – srpen 2007, pondělí až pátek 8:00 – 12:00)
Podnětem k založení dětského koutku byla nedostatečná kapacita jeslí a mateřských škol nebo obtížné
umisťování dětí do předškolních zařízení matek, které nemají trvalý pobyt v místě předškolního zařízení.
To by matkám umožňovalo umisťovat děti do zařízení alespoň na 4 hodiny denně, zatímco ony by byly
zaměstnány na otevřeném trhu práce nebo se účastnily tréninku pracovních dovedností.
Dětský koutek sloužil matkám, které se snaží aktivně řešit svou nepříznivou situaci zaměstnáním na
volném trhu práce nebo účastí v tréninkovém zaměstnávání v projektu Aktivizace pracovního potenciálu
sociálně znevýhodněných občanů.
Dětský koutek sloužil maminkám s dětmi, které patří do věkové skupiny 3 až 7 let (v době prázdnin i pro
děti školního věku), a to v měsících dubnu až srpnu 2007. Chod svépomocně zajišťovaly maminky pod
vedením sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách. Kapacita dětského koutku byla
nejvíce vytížena v době letních prázdnin, kdy byla předškolní a školní zařízení uzavřena nebo byl jejich
provoz omezen na minimum.
Této aktivity se během doby realizace 2007 zúčastnilo 27 dětí ve věku od 3 do 13 let.
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Pracovně výchovná činnost s dospělými
Zahrnuje nácvik rodičovských kompetencí, který se realizuje v bytových jednotkách nebo v místě bydliště
klienta služby SAR. Je cílen na podporu a nácvik rodičovského chování. Zvýšená pozornost je věnována
těhotným ženám nebo matkám s novorozenci.
Dále se zaměřujeme na podporu samostatného vedení domácnosti, zodpovědného hospodaření
s finančními prostředky s cílem spořit si část peněz pro případ finanční tísně, dále na vyjednávání na
úřadech, nácvik pracovních dovedností (svépomocné drobné údržbářské práce ve vnitřních a vnějších
prostorách OPC JM pod vedením odborného pracovníka).
Realizujeme vzdělávací aktivity s tématickými přednáškami pro dospělé (problematika půjček a dluhů,
drogová problematika apod.)
Individuální práce s dospělými
Nabízíme pomoc a podporu při vyhledávání nabídek k bydlení, vyhledávání pracovních nabídek,
vyplňování formulářů k žádostem o dávky státní sociální podpory nebo dávky v hmotné nouzi,
vyjednávání na úřadech, obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.
Dospělí mají přístup na PC, kde mohou vyhledávat nabídky k bydlení a pracovní příležitosti nebo
navštěvovat kurz základů práce na PC.
Spolupracujeme s uživateli služby SAR na řešení jejich problémové situace vyplývající ze zadlužení.
Vedeme je k tomu, aby si zjistili výši dluhů (např. na zdravotním pojištění) a dohodli se na splátkovém
kalendáři.
Spolupráce
V první polovině roku 2007 byla služba SAR vzhledem k opožděnému obdržení dotací podfinancována.
Realizace služby SAR byla zajištěna pracovníky OPC JM a ve spolupráci s o. s. Jahoda, studenty DAMU,
studenty VOŠ Jahodová a JABOK vykonávající v OPC JM praxi a sborem ČCE při Sborovém domě
Milíče z Kroměříže. Dále byla služba zajištěna pracovníky na dohodu o provedení práce.
Spolupráce se studenty DAMU, VOŠ Jahodová a JABOK a sborem ČCE pokračovala i v druhé polovině
roku 2007.
Účast v aktivitách, programech a na individuální práci SAR
děti
127
61 žen a 23 mužů
dospělí
84
76 ubytovaných v AD, 8 neubytovaných v AD OPC JM
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Projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů
Registrační číslo projektu:
Realizace v o. s. Společnou cestou:
Náklady 2007

CZ.04.3.07/2.1.00.1/0002
září 2006 – srpen 2008
JPD 3

957 204,00

O. s. Společnou cestou je partnerem projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných
občanů, jehož příjemcem je Centrum sociálních služeb Praha. Projekt je podpořen z finančních prostředků
ESF, rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu České republiky a bude ukončen v srpnu 2008.
Projekt Aktivizace pracovního potenciálu je určen osobám znevýhodněným na trhu práce z důvodu
záznamu v rejstříku trestů, dlouhodobé rodičovské dovolené, dosaženého nízkého vzdělání, absence
kvalifikace apod. Projekt nabízí individuálně nastavitelný aktivizační program zaměřený na obnovu a
rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností s cílem obnovit pracovní návyky.
V neposlední řadě jsme se zaměřili na problematiku zaměstnanosti žen a na sladění pracovního uplatnění a
rodinného života.
Aktivity projektu jsou určeny jak nezaměstnaným osobám doporučeným úřady práce nebo sociálními
odbory úřadů městských částí, ale především klientům ubytovaným v Azylovém domě OPC JM.
V rámci projektu vznikly pro klienty tématické brožury se zaměřením na občanské, pracovní a trestní
právo, jejichž autory jsou poradci Občanské poradny Jižní Město, Mgr. Kateřina Čočková a JUDr. Ondřej
Načeradský.
Během roku 2007 bylo do projektu zapojeno 28 uživatelů, z toho se 8 umístilo na otevřeném trhu
práce, 3 odešli do podporovaného zaměstnávání, 4 uživatelé pokračují v Tréninkovém zaměstnávání
v roce 2008.

- 16 -

Hospodaření sdružení a OPC JM
Náklady
mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní pojištění
zákonné pojištění zaměstnanců
teplo
vodné, stočné
elektřina
opravy, údržba
odvoz odpadu
nájem
telefonní poplatky
internet
poštovné
bankovní poplatky
ostatní poplatky
odborná literatura
kancelářské potřeby
hygienické a úklidové potřeby
spotřeba materiálu
cestovné zaměstnanců
školení zaměstnanců
pojištění odpovědnosti a majetku
deratizace
právní,auditorské,ekonomické služby
administrativní služby
ostatní služby (fotopráce, doprava, dokumentace OPC JM)
členství v SAD, AOP
majetek do 40000 Kč
odpis majetku
CELKEM
Výnosy
Ministerstvo práce a sociálních věcí – azylové ubytování
Ministerstvo práce a sociálních věcí – krizová pomoc
Magistrát hlavního města Prahy – azylové ubytování
Magistrát hlavního města Prahy – sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Magistrát hlavního města Prahy – odborné sociální poradenství
Magistrát hlavního města Prahy – krizová pomoc
Městská část Praha 3
Městská část Praha 5
Městská část Praha 9
Městská část Praha 11
ESF EU, program JPD 3 - Aktivizace pracovního potenciálu
fond T-Mobile
dar die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Prag
dar Accomm-Prague, s.r.o.
dar Jakobe a.s.
dar Bisková Daniela
dar Čočková Kateřina
dar Otte Anton Maximilia
dar Ing. Kamil Štěpánek
příjem od uživatelů služeb
příjmy za fakultativní služby
úroky z účtu
CELKEM
Rozdíl mezi náklady a výnosy*
Záporný hospodářský výsledek vznikl uplatněním daňových odpisů hmotného majetku do nákladů
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2 679 299,00
857 341,00
11 306,00
482 695,13
158 826,50
217 137,67
63 267,00
47 280,80
230 485,07
52 483,50
16 034,50
5 458,50
5 229,50
836,00
26 097,00
26 000,53
32 391,00
122 823,13
64 119,00
30 548,00
20 342,55
2 440,00
218 490,00
102 000,00
33 465,67
8 000,00
62 859,01
42 700,00
5 619 956,06
1 016 000,00
81 000,00
1 200 000,00
500 000,00
200 000,00
170 000,00
80 000,00
50 000,00
20 000,00
66 000,00
957 204,00
119 250,00
10 492,50
8 150,00
9 540,30
2 600,00
11 000,00
10 000,00
4 400,00
900 800,00
180 411,50
2 170,40
5 599 018,70
-20937,36
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Pár obrázků z naší činnosti
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