Výroční

zpráva

Proxima Sociale, o.s. v roce 2010 zvítězila v národním kole Evropské
ceny prevence kriminality (ECPA) a reprezentovala ČR v Bruselu

Ocenění European Crime Prevention Award 2010 (ECPA)

Ocenění za nejlepší projekt v národním kole ECPA 2010
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1. Úvodní slovo
Vážení čtenáři výroční zprávy,
vážení přátelé Proximy Sociale, o.s. a o.s. Nezdi-Proxima Sociale,
rok 2010 byl pro Proximu jubilejní, oslavila 15 let své existence.
Hodně v tom svém patnáctém roce narostla, otevřeli jsme dva nové
kluby – JednaTrojku v Praze 13 (Stodůlky) a ve Středočeském kraji
Činžák v Mladé Boleslavi. Další klub ve Středočeském kraji v Dobříši
– Klub Terén zastřešila Proxima formou o.s. Nezdi – Proxima Sociale,
tedy jiného občanského sdružení, které je ale pracovně plně zapojeno
do struktury Proximy.
Naplno se rozběhla nová sociální služba Krizová pomoc a začalo
fungovat Kontaktní místo Občanské poradny v Dobříši.
Odstartovalo pravidelné vnitřní vzdělávání pro zaměstnance Proximy
na žádaná témata.
Všechny uvedené rozvojové změny probíhaly během standardního
fungování programů, kladly zvýšené nároky na všechny pracovníky,
a proto především jim děkuji za úspěšné zvládnutí roku 2010. Děkuji
také všem dobrovolníkům a partnerům za jejich práci pro Proximu,
dále děkuji všem příznivcům a sympatizantům za podporu.
V neposlední řadě děkuji všem poskytovatelům finančních a materiálních prostředků, bez nichž bychom potřebné programy a služby
nemohli realizovat.
Nepropouštěli jsme a neomezovali jsme služby a programy – to považuji v rámci obecné situace za úspěch.
								
								

Ivo Kačaba
ředitel

3

2. Poslání a cíle

Občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. vzniklo dne 27. 12. 1993,
svou činnost začalo realizovat 1. 1. 1995.
Občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. je nestátní nezisková organizace.
Poslání
Posláním občanského sdružení Proxima Sociale, o.s. je zvyšovat
kvalitu života občanů a pomoc překonat jim nepříznivé životní situace.
Cílové skupiny
Poskytujeme komplex sociálních služeb určený těmto cílovým skupinám:
neorganizované děti a mládež
mladiství pachatelé trestné činnosti
matky s dětmi
občané potřebující odborné sociální poradenství
občané potřebující krizovou pomoc
Cíle
1.	poskytovat specifické typy sociálních služeb, především komunitního a nízkoprahového charakteru, dle potřeb cílových skupin
v místě působení:
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
programy prevence rizikových jevů
probační a resocializační programy
azylové bydlení
krizová pomoc
odborné sociální poradenství
2.	zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb
zavádění standardů kvality a metodiky práce
zvyšování povědomí o principech preventivní a komunitní sociální
práce
vzdělávání pracovníků, rozvoj lidských zdrojů v organizaci
3. podílet se v regionech své působnosti na:
komunitním plánování
partnerství s obcí
partnerství se subjekty působícími v regionu
motivaci občanů k zapojení do dění místní komunity
preventivních programech
pracovních programech
4. vytvářet další programy dle poptávky místní komunity
5. rozvíjet fenomén dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb
6. rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci svého působení
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3. Historie
1993 – založení sdružení
1994 – p
 říprava zahájení činnosti: psaní projektů (program Phare EU),
získávání prostor
1995 – zahájení činnosti Komunitního centra Krok v Praze 12 (Modřany)
1996 – zahájení terénní práce s mládeží
1997 – z ahájen probační a resocializační program, nový klub „Garáž“
s U – rampou, maringotka „Bouda“ jako zázemí pro terénní
pracovníky – obě místa v regionu Praha 12 (Modřany)
1998 – do azylového bytu poprvé přijímány i matky s dětmi
1999 – zapojení do přípravy standardů kvality v sociálních službách
2000 – otevření nízkoprahového klubu Jižní pól v Praze 11 (Jižní Město)
2001 – zapojení do pracovní skupiny České asociace streetwork,
zahájení mezinárodní spolupráce v oblasti dětí a mládeže
2002 – otevření občanské poradny v Praze 12 (Modřany)
2003 – iniciace procesu komunitního plánování sociálních služeb
v Praze 12, zavádění standardů kvality sociálních služeb MPSV
2004 – zahájení poskytování programů primární prevence, zahájení
programu Job klub
2005 – maringotka „Libuschka“ jako zázemí pro terénní pracovníky
v regionu Praha 12 (Libuš), studijní cesta do partnerských
organizací v Německu, Belgii a Holandsku, získání prostředků
z evropských strukturálních fondů (JPD 3)
2006 – realizace partnerských projektů s Asociací občanských poraden a VOŠ sociální Jabok, zahájení mezinárodních pobytových programů pro mládež
2007 – převzetí nízkoprahového klubu Radotín v Praze 16, všechny
služby a programy mají certifikace, resp. akreditace kvality
2008 – zahájení terénních programů pro mládež v Praze 13 (Velká
Ohrada), z důvodu nedostatku financí uzavření Job klubu
2009 – zahájení poskytování služby Krizová pomoc v Praze 12 (Modřany), registrování klubu „Činžák“ v Mladé Boleslavi, zahájení
realizace terénních programů v Praze 9
2010 – otevření nízkoprahového klubu JednaTrojka v Praze 13 (Stodůlky), ve Středočeském kraji otevření nízkoprahového klubu
Činžák v Mladé Boleslavi, v Dobříši otevření Kontaktního
místa Občanské poradny a zastřešení nízkoprahového klubu
Terén o.s. Nezdi – Proxima Sociale, vítěz národního kola projektů prevence kriminality (reprezentace ČR v Bruselu)
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4. Organizační struktura
/Proxima Sociale, o.s. k 30. 3. 2011/
strategie
		

Valné shromáždění

		

Výkonná rada

Kontrolní a revizní komise

podpora
		

Ředitel

Rozvoj programů		
Ekonom		

Účetní
Mzdová účetní

Technicko – hospodářský pracovník		

Správa IT

			

Webová prezentace

			

Pracovník PR a FR

programy
Pobytové a poradenské programy

Programy pro děti a mládež

Vzdělávací programy

Azylový byt

Mezinárodní spolupráce

Program primární prevence

Krizová pomoc

Probační programy

Vnitřní vzdělávání

Občanská poradna

Nízkoprahové programy

Dobrovolnický program

		

Praha 9

Stáže a praxe studentů

		

Praha 11

		

Praha 12

		

Praha 13

		

Praha 16

		

Mladá Boleslav

		

Dobříš *)

*) Nízkoprahový klub Terén pro děti a mládež v Dobříši provozuje o.s. Nezdi – Proxima Sociale,
které je organicky propojeno s Proximou Sociale, o.s. (je začleněno do programové a řídící struktury Proxima Sociale, o.s.).

6

7

5. Programy
5.1. Programy pro děti a mládež
Vedoucí programů pro děti a mládež: Mgr. Jindřich Exner
Zástupce vedoucího programů pro děti a mládež: Jaroslava Janíčková
Supervize: Mgr. David Doležal
5.1.1. Nízkoprahové programy
Poslání:
Posláním nízkoprahových programů Proxima Sociale, o.s. je pomáhat
mladým lidem v jejich obtížných životních situacích.
Cílová skupina:
Děti a mládež:
ve věku 13 – 19 let
mající bydliště zpravidla v místě působení programů
v obtížné životní situaci
Ve vybraných případech jsme schopni pracovat individuálně
i nad věkový rámec cílové skupiny.
Cíle:
poskytnout podporu a pomoc v obtížných životních situacích
podporovat pozitivní změnu v životě cílové skupiny
doprovázet cílovou skupinu v zátěžovém období dospívání
omezit rizika spojená s životním stylem cílové skupiny
podporovat cílovou skupinu k aktivnímu a samostatnému řešení
svých obtíží
motivovat cílovou skupinu k zapojení do dění místní komunity
motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času
zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce
omezit riziko sociálního vyloučení
Charakteristika:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) jsou kluby, ve kterých pracují profesionální sociální pracovníci. Pomáhají mladým lidem
s jejich obtížemi (škola, rodina, vztahy), připravují s nimi kulturní,
sportovní a společenské programy a v neposlední řadě dbají na dodržování bezpečného prostoru klubů (bez drog, agrese a alkoholu).
Terénní programy pro děti a mládež vyhledávají v ulicích měst
a sídlišť mladé lidi, kteří nechtějí nebo nemohou navštěvovat běžné
zájmové kroužky. Řeší s nimi jejich obtíže (škola, práce, rodina)
a nabízejí jim možnosti aktivního trávení volného času. Další funkcí
terénních programů je sledování sociálně nežádoucích jevů v daných
lokalitách a spolupráce na jejich odstranění s místní samosprávou
a dalšími poskytovateli sociálních a návazných služeb.
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Statistika a personální zajištění:
Počet osob: znamená celkový počet jednotlivých lidí, kteří v roce
2010 navštívili klub a pravidelně do něho docházeli nebo byli v kontaktu s terénními pracovníky.
Intervence: znamená počet jednotlivých výkonů (poradenství, situační
intervence, krizová intervence, informační servis, doprovodná práce
apod.), které pracovníci poskytli v roce 2010 osobám, které využily
služby nízkoprahových programů. Časová jednotka intervence
je 30 minut.
Praha 9:
Terénní programy
(lokality Prosek, Vysočany)
Počet osob:
260
Počet intervencí:
1542
Tým:
Mgr. Eva Kopečná – regionální koordinátor,
Bc. Vladimír Kučera (ukonč. k 14. 2. 2011),
Anna Miháliková, Hana Boubalíková
(od 19. 4. 2011)

Praha 13:
Terénní programy
(lokalita Velká Ohrada)
zázemí služby: Borovanského 2205, Praha 5
Počet osob:
144
Počet intervencí:
2064
Tým:
Mgr. Eva Kopečná – regionální koordinátor,
Bc. Vladimír Kučera (ukonč. k 14. 2. 2011),
Karolína Brabcová

Praha 11:
Terénní programy
(lokality Opatov, Chodov, Háje)
maringotka Marína, terén bez zázemí Jižák
Počet osob:
270
Počet intervencí:
1128
Nízkoprahový klub Jižní pól
Počet osob:
166
Počet intervencí:
4028
Tým:
Radek Skřivan, DiS. – regionální koordinátor,
Mgr. Lukáš Wimmer, Bc. Lucie Voláková

Nízkoprahový klub JednaTrojka (1. 7. – 31. 12.)
Počet osob:
69
Počet intervencí:
883
Tým:
Mgr. Eva Kopečná – regionální koordinátor,
Hana Pětníková, DiS.

Praha 12:
Terénní programy
(lokality Modřany, Libuš)
maringotky Bouda a Libuschka, klub Garáž
Počet osob:
390
Počet intervencí:
5648
Nízkoprahový klub Krok
Počet osob:
188
Počet intervencí:
5817
Tým:
PhDr. Zdena Filípková – regionální koordinátor,
Bc. Lenka Čiháčková, Tomáš Příhoda,
Bc. Matúš Žák, Mgr. Jitka Kameníčková

Praha 16:
Nízkoprahový klub Radotín
Počet osob:
83
Počet intervencí:
2281
Tým:
Jaroslava Janíčková – regionální koordinátor,
Mgr. Ondřej Kačena
MLADÁ BOLESLAV:
Nízkoprahový klub Činžák (1. 7. – 31. 12.)
Počet osob:
44
Počet intervencí:
740
Tým:
Bc. Lucie Hejzlarová – regionální koordinátor,
Radan Žemlička
DOBŘÍŠ:
Nízkoprahový klub Terén
(o.s. Nezdi – Proxima Sociale)
Počet osob:
169
Počet intervencí:
370
Tým:
Bc. Alena Mrázková – regionální koordinátor,
Matěj Stoulil (ukonč. k 28. 2. 2011),
Andrej Budiš (ukonč. k 28. 2. 2011),
Kristýna Sokolová (od 3. 1. 2011),
Eliška Březinová (od 1. 4. 2011)
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5.1.2. Probační programy
Vedoucí probačních programů: Mgr. Jindřich Exner
Zástupce vedoucího probačních programů: PhDr. Zdena Filípková
Poslání:
Posláním Probačního programu Proxima Sociale, o.s. je poskytovat odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usilovat
o jejich začlenění do běžného života a snižovat rizika recidivy těchto
mladistvých.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou Probačního programu Proxima Sociale, o.s. jsou
mladiství pachatelé protiprávních činů, muži i ženy ve věku 15 – 18
let (výjimečně starší, pokud se provinili před 18. rokem), u kterých je
z trestně právního hlediska indikováno uplatnění odklonu od standardního průběhu v trestním řízení či je uložené přiměřené opatření podrobit se programu sociálního výcviku a převýchovy.
Charakteristika:
V rámci projektu jde o aplikaci kontrolních a režimových prvků intervence s poskytováním psychosociální pomoci při řešení důsledků protiprávní činnosti, zvládání životních problémů a při odstraňování kriminogenních faktorů. Z tohoto pohledu lze program řadit do oblasti
sekundární prevence. Obsahem projektu je také snižování rizika recidivy a tím i ochrany společnosti před trestnou činností – tedy oblast
prevence terciální.
Realizací projektu se spolupodílíme na provádění ustanovení Zákona
č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.
Statistika:
Do programu nastoupilo:
Program dokončilo:
Realizovalo se:

8
osob
5
osob
24
skupinových setkání
2 výjezdy (5 denní a 3 denní)
4 individuální setkání / osoba

V r. 2010 jsme získali řádnou akreditaci od MS
na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.
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5.1.3. Mezinárodní spolupráce
Tým mezinárodní spolupráce: Jaroslava Janíčková,
Mgr. Ondřej Kačena
	Mezinárodní výměny mládeže
	V rámci výměnného programu „Together in Europe, vol.1“ se
Proxima Sociale, o.s. zúčastnila v roce 2010 mezinárodního tábora
dětí a mládeže Euro Camp 2010 ve Velké Británii. Hostitelem byla
britská organizace Kent Youth Service z Velké Británie a zahraničním partnerem byl již tradičně Jugendclub Burgwedel z Hamburku.
Do programu bylo zapojeno dalších třináct evropských zemí. Euro
Camp 2010 byla již šestá z řady pravidelných každoročních mezinárodních výměn, které jsou součástí programu pro uživatele nízkoprahových služeb pro děti a mládež.
	Studijní pobyty
	Během roku 2010 měli pracovníci Proxima Sociale, o.s. také možnost vyměnit si zkušenosti se zahraničními partnery. V klubu Krok
proběhla studijní návštěva z Vara Folkhogsköla ze Švédska a klub
Garáž navštívila skupina dobrovolníků z organizace Shropshire
Youth z Velké Británie. Tato návštěva se uskutečnila v rámci programu celoživotního vzdělávání Leonardo ve spolupráci s Ecorys
a European Research and Consultancy Company.
	Konference
	V roce 2010 Proxima Sociale, o.s. navázala spolupráci s organizací European Partnership for Democracy z Bruselu a zúčastnila se
aktivně konference „The European Partnership Fair for Civil Society Organization“, která se konala v Kišiněvu v Moldávii. Koordinátorka nízkoprahových programů prezentovala organizaci v rámci
pracovního panelu Social Action, Youth and Better Environment.
	Členství v mezinárodních organizacích
	Proxima Sociale, o.s. je řádným členem organizace European
Federation for Street Children /EFSC/.
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5.2. Pobytové a poradenské programy
Vedoucí pobytových a poradenských programů: Mgr. Jana Klabanová
Supervize: PhDr. Olga Holeyšovská
Poslání:
Posláním pobytových a poradenských programů Proxima Sociale, o.s. je
pomáhat dospělým osobám a rodinám s dětmi překonávat obtížné životní
situace, zamezit prohlubování jejich sociálního vyloučení a podporovat samostatný a odpovědný přístup k životu.
5.2.1. Azylový byt
Poslání:
Posláním služby azylový byt je vytvářet podmínky pro změnu životní situace
matek s dětmi, a to prostřednictvím poskytnutého ubytování a intenzivního
programu podpory.
Cílová skupina:
Těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bezpečného zázemí.
Cíle:
	podpora samostatného a odpovědného přístupu k životu
	pomoc při začleňování do běžného života s minimální závislostí na
sociálním systému státu
	zvýšení kompetencí pro řešení svých problémů a pro zlepšení své
sociální, finanční a bytové situace
Charakteristika:
Základem služby je azylové ubytování, v rámci kterého poskytujeme odborné
sociální poradenství zaměřené na zvládnutí problému a rozšíření sociálních
dovedností, sociální intervence při řešení základních sociálních problémů
(bydlení, zaměstnání), krizové a situační intervence. Uživatelkám též poskytujeme v případě potřeby doprovodnou činnost při styku s úřady a realizujeme s nimi volnočasové aktivity.
Statistika a personální zajištění:
Počet zájemců o službu:
Počet umístěných uživatelů:
Počet lůžkodnů:
Průměrná délka pobytu:
Následná péče:

64
9
1475
3,5
5

dospělých žen a 10 dětí
měsíce
bývalých uživatelek

Zájemci o službu – osoby, které vstoupily s poskytovatelem v jednání, byly
jim poskytnuty informace, absolvovaly vstupní informativní pohovor a podaly
žádost o poskytnutí služby.
Umístění uživatelé – dospělé osoby a děti, které využily pobytovou sociální
službu.
Tým:
Mgr. Jana Klabanová, Dagmar Hilarová (ukonč. k 30. 6. 2010),
Bc. Kateřina Achak, Bc. Alžběta Kačabová (ukonč. k 28. 2. 2011),
Mgr. Karolína Zavřelová (od 1. 3. 2011)
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5.2.2. Krizová pomoc
Poslání:
Krizová pomoc Proxima Sociale, o.s. poskytuje v bezpečném prostředí podporu a pomoc osobám ocitajícím se v situaci, kterou vnímají
jako naléhavou, krizovou či ohrožující a na její řešení nestačí vlastními
silami.
Cílová skupina:
Dospělé osoby a matky s dětmi v krizi.
Cíle:
	poskytnutí pomoci, podpory a provázení v průběhu krize
	minimalizace dopadů krize
	navázání dalších zdrojů pomoci
Charakteristika:
Krizová pomoc je zaměřena na překonání akutní obtížné situace.
Služba je poskytována ambulantní i pobytovou formou. V rámci
ambulance jde o jednorázové i opakované konzultace, poskytování
krizové intervence i poradenství, jednání v zájmu klienta, doprovázení,
zprostředkování kontaktu s návaznými, specializovanými službami,
pomoc při komunikaci či jednání s institucemi, které vede k uplatňování práv a oprávněných zájmů konkrétního klienta. Forma pobytová
navíc nabízí možnost maximálně 7 denního pobytu a základní stravy
na nezbytně nutnou dobu. Pokud jde o ženu, případně matku s dětmi,
je možné navázat pobytem ve službě azylový byt.
Statistika a personální zajištění:
Ambulance
Počet klientů:
Počet intervencí:
Pobyt
Počet umístěných:
Počet lůžkodnů:
Počet intervencí:
Průměrná délka pobytu:

57
298
22
150
352
6,5 dne

Počet klientů – celkový počet jednotlivých osob nebo skupin osob,
které využily službu.
Počet intervencí – počet 30 minutových jednotek přímé práce s klientem.
Tým:
Mgr. Jana Klabanová, Bc. Kateřina Achak, Dagmar Hilarová (ukonč.
k 30. 6. 2010), Bc. Alžběta Kačabová (ukonč. k 28. 2. 2011),
Mgr. Lenka Pavlíková, Mgr. Karolína Zavřelová (od 1. 3. 2011)
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5.2.3. Občanská poradna
Poslání:
Posláním služby je seznamovat občany v nepříznivých situacích
s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a pomáhat jim s uplatňováním jejich práv.
Cílová skupina:
Občané, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci nebo jsou touto
situací ohroženi.
Cíle:
	spolupracovat na řešení obtížných životních a sociálních situací
občanů
	podporovat občany v uplatňování jejich práv a využití dostupných
služeb
	zprostředkovat občanům orientaci v právním prostředí a zvyšovat
právní povědomí
	upozorňovat veřejnou správu a samosprávu na legislativní nedostatky a ovlivňovat ji ve prospěch občanů
Charakteristika:
Služba odborného sociálního poradenství, jejímž prostřednictvím
mohou občané řešit problémy z následujících právních oblastí:
sociální zabezpečení, pracovně a občansko-právní vztahy, bydlení,
problematika rodiny a mezilidských vztahů, ochrana spotřebitele,
majetko-právní vztahy, dluhová problematika a další. Poradenství je
poskytováno prostřednictvím osobních, telefonických a emailových
konzultací.
Statistika a personální zajištění:
Počet klientů:
Počet konzultací:
Počet dotazů:

921
990
1622

Počet klientů – počet jednotlivých osob nebo skupin osob, které
využily službu.
Počet konzultací – počet jednotlivých poradenských konzultací,
časová jednotka je 30 až 60 minut.
Počet dotazů – počet jednotlivých témat, která byla předmětem poradenských konzultací.
Tým:
Mgr. Jana Klabanová, Mgr. Petr Osladil (ukonč. k 31. 3. 2011),
Dagmar Hilarová (ukonč. k 30. 6. 2011), Mgr. Lenka Pavlíková,
Mgr. Dagmar Klárová (od 1. 4. 2011), Marie Kletečková
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5.3. Vzdělávací programy
Vedoucí vzdělávacích programů: Mgr. David Holý
Supervize: Mgr. Alexandra Lammelová
5.3.1. Program primární prevence
Poslání:
Posláním programu primární prevence Proxima Sociale, o.s. je
předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování, zejména užívání
návykových látek, u žáků základních škol.
Cíle:
	zprostředkovat a poskytnout žákům základních škol takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl
	pracovat takovou formou, aby tyto přednosti dokázali žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale
i v budoucnu
	omezit u žáků základních škol pravděpodobnost vzniku a rozvoje
rizikového chování, zejména užívání návykových látek
Cílová skupina:
Jedná se o všeobecnou skupinu žáků 5. – 9. tříd základních škol
v Praze, kteří nejsou, nebo není známo, že by byli ve větším rozsahu
zasaženi užíváním návykových látek (nejsou akutně intoxikováni) nebo
jiným souvisejícím rizikovým jevem (gambling, agresivita, rizikové sexuální chování) a je tak vhodná indikace programu primární prevence.
Charakteristika:
Program se zaměřuje na podporu protektivních faktorů zdraví
v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životního stylu a omezování
rizikových faktorů.
Program usiluje o:
	rozvoj sociálních dovedností
	rozvoj komunikativních dovedností
	rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu
	posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
	posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku
	podpoření protidrogových postojů
	zprostředkování nabídek pozitivních alternativ trávení volného času
	poskytnutí objektivních informací a vytvoření povědomí o návykových látkách a nepříznivých důsledcích spojených s jejich užíváním
	pozitivní změnu v životě cílové skupiny
Lektoři programu pomocí interaktivních technik pracují s třídním
kolektivem jako s uzavřenou skupinou, která má specifickou dynamiku. Program je realizován formou dvou až tří bloků v každé třídě
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v průběhu jednoho školního roku, dle konkrétní zakázky školy.
Program je realizován na území hl. města Prahy. V roce 2010 jsme spolupracovali se základními školami v lokalitách Prahy 2, 4, 11, 12 a 13.
Statistika a personální zajištění:
Počet základních škol:
Počet tříd:
Počet žáků:
Počet preventivních bloků:
Počet vyučovacích hodin:

13
120
2358
184
602

(2 hod.) a 78 (3 hod.)
(1 hodina = 45 minut)

Tým:
Mgr. David Holý, Helena Čechová, Martina Hájková,
Bc. Lada Hajdíková, Bc. Lucie Husová (ukonč. k 31. 12. 2010),
Bc. Alžběta Kačabová, Adéla Koryntová, Jan Kratochvíl,
Bc. Kateřina Mostová (ukonč. k 30. 9. 2010), Mgr. Julie Rozumková,
Eliška Stárková, Nina Šeblová (ukonč. k 31. 12. 2010)
5.3.2. Vnitřní vzdělávání
Program vnitřního vzdělávání je určen pro všechny zaměstnance
Proxima Sociale, o.s. Probíhá jednou měsíčně mimo letní prázdninové
měsíce. Přednášky na aktuální požadovaná témata jsou zajišťovány
zkušenými pracovníky Proximy Sociale, o.s. nebo externími lektory.
5.3.3. Stáže a praxe studentů
Poslání:
Posláním spolupráce s vyššími a vysokými školami je rozvoj oboru
sociální práce.
Cíle:
	zprostředkování zkušenosti z poskytování sociálních služeb
s následnou reflexí
Spolupráce:
VOŠ sociálně pedagogická a teologická–Jabok:
VOŠ sociální práce – Evangelická akademie (P4):
VOŠ sociální – Zahradní Město:
VOŠ informačních služeb (P4):
UK 1. lékařská fakulta:
PdF UHK, katedra sociální patologie a prevence:
FP TUL, katedra soc. studií a speciální pedagogiky:

6 studentek – 180 hod.
1 studentka – 30 hod.
3 studentky – 642 hod.
3 studentky – 18 hod.
1 studenka – 80 hod.
1 studenka – 20 hod.
1 studentka – 60 hod.

Celkem 16 studentů ze 7 škol absolvovalo v Proxima Sociale, o.s.
1043 hodin praxe v různých typech sociálních služeb, především
v nízkoprahových programech pro děti a mládež.
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5.3.4. Dobrovolnický program
Poslání:
Posláním dobrovolnického programu Proxima Sociale, o.s. je rozvoj
osobnosti dobrovolníků prostřednictvím získávání zkušeností a zkvalitňování poskytovaných služeb.
Cíle:
	osobní rozvoj účastníků dobrovolnického programu
	získání zkušeností a nových kontaktů účastníků programu
	zvýšení kvality poskytovaných služeb
	pomoc rozvoji projektů firemního dobrovolnictví
Statistika:
Ve 3 akreditovaných programech:
6 dlouhodobých dobrovolníků
Jednorázová akce:
2
dobrovolníci
Firemní dobrovolnictví:
3
dobrovolníci ze Citibank
Celkově odpracovali dobrovolníci pro organizaci 463 hod. dobrovolné práce
Dobrovolnický den:
Dne 22. 10. 2010 úspěšně proběhl dobrovolnický den za účasti
3 zaměstnanců Citibank. Ti pomohli postavit v klubu JednaTrojka
na Praze 13 nový nealko bar. Citibank organizuje Global Community
Day jako celosvětový dobrovolnický den, kdy mají zaměstnanci šanci
zapojit se jako dobrovolníci do nejrůznějších aktivit místních neziskových organizací.
Všem dobrovolníkům děkujeme.

18

6. Rozvoj programů a spolupráce
Vedoucí rozvoje programů: Mgr. Renata Baxová
V roce 2010 pokračoval rozvoj služeb, a to zejména po stránce
regionální. Otevřeli jsme 2 nové nízkoprahové kluby (JednaTrojka
v Praze 13 a Činžák v Mladé Boleslavi), dále jsme otevřeli Kontaktní
místo Občanské poradny v Dobříši.
Na základě spolupráce s o.s. Nezdi (v červenci 2009 byla podepsána
smlouva o spolupráci) jsme v Dobříši zastřešili nízkoprahový klub
Terén.
O.s. Nezdi bylo transformováno na o.s. Nezdi – Proxima Sociale
a klub Terén byl začleněn do programové a řídící struktury Proximy
Sociale, o.s.
Spolupráce s městy a obcemi:
V roce 2010 jsme intenzivně spolupracovali se všemi úřady městských částí Prahy, kde Proxima Sociale, o.s. působí, tj. Praha 9, 11,
12, 13 a 16 a též s hlavním městem Prahou. Mimoto započala spolupráce s Prahou 10, kde organizace od prosince provádí Analýzu trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže ve vybraných
lokalitách městské části.
Též jsme intenzivně spolupracovali s městy Mladá Boleslav, Dobříš
a s Krajským úřadem Středočeského kraje.
Dále ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy provedli pracovníci v rámci projektu „Pilotní studie k reintegraci sociálně vyloučených lokalit v Neratovicích“ Analýzu kvality bydlení ve
vybrané lokalitě města.
Komunitní plánování:
Aktivně jsme se účastnili procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na lokální i krajské úrovni:
– Komise pro koordinaci komunitního plánování v Praze 12
– Koordinační skupina KPSS, Pracovní skupina Prevence v Praze 13
– Odborná rada, Koordinační komise pro plánování sociálních služeb,
Pracovní skupina – analytická v rámci Magistrátu hlavního města
Prahy
Oborová spolupráce:
Intenzivně spolupracujeme s Asociací občanských poraden
a s Českou asociací streetwork.
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7. Orgány sdružení
Valné shromáždění:
Proxima Sociale, o.s. má v současné době 18 členů.
O.s. Nezdi – Proxima Sociale má v současné době 10 členů.
Výkonná rada Proxima Sociale, o.s. je zároveň Radou o.s.
Nezdi – Proxima Sociale:
Předseda:
Bc. Michal Vokurka
Místopředseda:
Mgr. Jindřich Racek
Tajemnice:
Mgr. Klára Línková
Člen:
PhDr. Gabriela Hendlová
Člen:
Ladislav Rokos
Kontrolní komise:
Ing. Monika Novotná, Stanislav Abrahám (ukonč. k 22. 9. 2010),
Tomáš Příhoda
Podpora programů
Podpora programů Proxima Sociale, o.s. je zároveň podporou programů
o.s. Nezdi – Proxima Sociale.
Účetnictví:
Jiří Fiřt
Mzdové účetnictví:
Zdena Kühnelová
Technicko-hospodářský pracovník: Martin Smiško
Ekonom:
Ludmila Borovková
Ředitel:
Ing. Ivo Kačaba
Odborná způsobilost
Státní:
- Certifikát MŠMT ČR na Program specifické primární prevence
- Řádná akreditace MS ČR pro Probační program Proxima Sociale, o.s.
- Akreditace MV ČR pro výkon dobrovolnické služby
Oborová:
- Potvrzení Asociace občanských poraden o poskytování vysoce kvalitní služby
v souladu se standardy kvality občanských poraden AOP
- Osvědčení o hodnocení kvality České asociace streetwork pro:
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krok
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jižní pól
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Radotín
	Terénní programy Praha 11
	Terénní programy Praha 12
Kontroly
	Magistrát hlavního města Prahy – odbor finanční kontroly
	Finanční úřad v Praze 12 – Modřany
	Pražská správa sociálního zabezpečení
	Magistrát hlavního města Prahy – odbor sociální péče a zdravotnictví
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8. Finanční zpráva Proxima Sociale, o.s. 2010
NÁKLADY
Mzdové náklady – hrubé mzdy

5 967 684

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

1 969 241

Zákonné pojištění zaměstnanců

23 330

Kancelářské potřeby

39 331

Výtvarné potřeby

70 680

Hyg. a úklid. prostředky

10 541

Pořízení (DDHM a DDNM)

257 095

Spotřební materiál

187 173

Pohonné hmoty a náplně

22 149

Potraviny

50 545

Odborná literatura

4 229

Nákup zboží

5 100

Energie
Opravy, údržba
Propagace, tisk, www
Cestovné

40 447
111 921
86 501

Telefony

108 980

Poštovné

5 459

Ostatní spoje (internet, TV, rádio)

33 103

Nájem a služby spojené s nájmem

409 371

Expertní služby, honoráře externistů

199 690

Vzdělávání (kurzy, školení)

56 518

Supervize

93 450

Pojištění

74 221

Ostatní služby (ubytování, strav., fotopráce atd.)
Reprezentace
Doprava

231 912
279
1 459

Členské příspěvky – poskytnuté

15 502

Bankovní poplatky

10 298

Ostatní poplatky a daně
Pokuty a penále
CELKEM
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349 540

5 460
8
10 441 218

VÝNOSY
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Magistrát HMP – sociální odbor
Magistrát HMP – protidrogová prevence
Magistrát HMP – volný čas
Magistrát HMP – prevence kriminality
Magistrát HMP / MČ P11 – sociální (tzv. V.dotační prog.)
Magistrát HMP / MČ P12 – sociální (tzv. V.dotační prog.)
Magistrát HMP / MČ P16 – sociální (tzv. V.dotační prog.)
MČ Praha 9
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 13
MČ Praha 16
Statutární město Mladá Boleslav
Národní institut dětí a mládeže
AOP (Asociace občanských poraden)
Nadace VIA / T-Mobile
Nadace Vodafone
Nestlé Česko s.r.o.
FIEGE (LG Elektronics)
GARRIS SERVICES a.s.
Preventivní programy na ZŠ
Členské příspěvky – přijaté
Příjem od klientek – azylový byt
Úroky z bankovního účtu
Pronájem zkušeben
Tržby za prodané zboží
Know-how, metodické vedení, další služby
Přijaté peněžité dary
Náklady spojené s realizací projektů
Spoluúčast – zájmové aktivity
Ostatní příjmy
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4 616
29
297
659
250
390
520
212
300
67
70
51
245
234
309
20
230
37
123
33
100
30
12
37
513
91
11
12
151
8
154
30
4
9 857

000
000
000
000
000
000
400
000
000
600
000
744
000
500
848
000
000
310
500
143
000
000
500
920
875
400
520
485
685
443
900
839
422
439
700
173

– 584 045

*Záporný výsledek hospodaření z roku 2010 bude uhrazen vlastními prostředky
organizace z kladných výsledků hospodaření minulých účetních období.
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Finanční zpráva o.s. Nezdi – Proxima Sociale 2010
Náklady
Spotřeba materiálu

10 222

Drobný hmotný majetek (DHM)

29 795

Spotřeba energie

41 916

Ostatní služby

58 321

Mzdové náklady

264 231

Sociální pojištění

61 608

Zdravotní pojištění

22 417

Zákonné sociální náklady

1 397

Ostatní daně a poplatky

1 059

Jiné ostatní náklady

6 436

Celkem

497 402

Výnosy
Ministerstvo práce a sociálních věcí

200 000

Sbírka Pomozte dětem NROS/ČT

179 200

Město Dobříš
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Přijaté příspěvky (dary)
Celkem
Hospodářský výsledek
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87 696
9 700
12
23 280
499 888
2 486

9. Zpráva auditora
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10. Poděkování a spolupráce
Děkujeme za podporu a spolupráci:
Veřejné zdroje:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Krajský úřad Středočeského kraje
Statutární město Mladá Boleslav
Město Dobříš
MČ Praha 9
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 13
MČ Praha 16
Nadační zdroje:
Nadace Vodafone ČR
Fond T-Mobile spravovaný Nadací VIA
Sbírka Pomozte dětem spravována Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí
Oborové zdroje:
Asociace občanských poraden
Česká asociace streetwork
Fórum dárců
Firemní zdroje:
Československá obchodní banka, a.s.
Nestlé Česko s.r.o.
Poštovní spořitelna
GARRIS, a.s.
Škoda Energo s.r.o.
LG Electronics CZ, s.r.o.
FIEGE s.r.o.
Camping GAZ CZ s.r.o.
Coleman
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Jmenovitě bychom dále chtěli poděkovat za pomoc:
Bc. Zuzana Lovíšková, Mgr. Michaela Mocková, Mgr. Miroslava
Sobková – občanská poradna; Ing. Linda Filáčková – překlad do
angličtiny; Martin Mareš – Klub Jižní pól; Romana Zadražilová –
Klub Radotín; Karolína Brabcová – terénní programy Praha 12;
Lucie Hendrychová, Marcela Pokorná – festival Dobytí Jižního pólu
(nízkoprahové programy Praha 11); Ing. Hrušková – resocializační
pobyt; Foggy Fogosh – nejenom za festival Dobytí Jižního pólu;
paní Strnadová z Prahy 11, Dana Foučková z Prahy 11, Steve
Hanks, Kent Youth Service, UK, Naďa Wolfová, Mgr. Jaroslav
Polívka, JUDr. Věra Horáková, Eva Marvanová, Mgr. Lukáš Ziegler,
Tomáš Lahoda, Filip Musil – samosprávci z Garáže, Mgr. Jaroslav
Melša, Mgr. Lenka Mašková, Stanislav Novotný a Václav Hladík – za
organizaci SK8 závodů na Garáži a na akci Nízkoprah Modřany uvádí.
A dále děkujeme všem 3 zúčastněným zaměstnancům Citibank
za pomoc během dobrovolnického dne 22. října 2010 v klubu
JednaTrojka v Praze 13.
Zvláštní poděkování:
právní služby:
Mgr. Filip Hajný
správa počítačové sítě:
Ing. Michal Chylík
odborná spolupráce:
Mgr. Martina Zimmermannová
grafické práce:
Michal Škapa
tisk:
Tiskárna Tiskap
stavební úpravy, poradenství:
Ing. Tomáš Holba
statický posudek:
Ing. Dagmar Richtrová
návrhy interiéru:
Ing. Arch. Anna Jirousková
prostory a energie pro Klub Radotín:
ZŠ Radotín
vybavení pro resocializační pobyty:
ECOBAT, s.r.o.
stolní fotbálek pro klub:
Ladislav Rokos
web:
Ing. David Kukrál
oprava auta:
Martin Zela, autoservis
využití prostoru:
Manhattan Real Estate Management, s. r. o.
rozvoz letáků:
Tchichiman
půjčení SK8 překážek:
Mystic Constructions
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Spolupráce:
European Federation for Street Children
Jugendclub Burgwedel, Hamburg
Kent Youth Service, UK
European Partnership for Democracy, Brussels
Acorus, o.s
České duly, o.s.
o.s. Internetporadna.cz
FF UK Praha, katedra sociální práce
3. LK Praha, Ústav dětí a mládeže
VOŠ JABOK a ETF UK
ZŠ Rakovského
KC Zahrada
KC Radost
Chocolate City Company
Óčko music club
Bboy.cz
Jahoda, o.s.
Klub Husita
Nízkoprahový klub Pacific
Lucerna Music Bar
YMCA Praha o.s.
Prev-Centrum, o.s.
Sananim, o.s.
Drop In, o.p.s.
Hestia, o.s.
HoSt Home – Start Česká republika
Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 11 a 12
Středisko výchovné péče pro děti a mládež Modřany
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11
Oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí a mládeže
Úřadu MČ Praha 12
Oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí a mládeže
Úřadu MČ Praha 16
Městská část Praha 9
Městská část Praha 10
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Statutární město Mladá Boleslav
Město Dobříš

29

Mediální spolupráce:
Finanční noviny.cz – Ekonomický server ČTK
Internet poradna
Radio 1
Časopis Devítka Prahy 9
Časopis Klíč Prahy 11
Noviny Prahy 12
Časopis STOP Prahy 13
Noviny Prahy 16
Dobříšské listy
Příbramský deník
Boleslavan
Media Fax – Jiří Schott
Dále děkujeme všem, kteří nám pomáhali připravovat a realizovat naše
programy a akce, sponzorsky pro nás vystupovali na kulturních
akcích a beneficích, zdarma nám poskytli opravu, prostory či zařízení,
opravovali, co bylo třeba, pomohli nám dobrou radou, nebo jinak přispěli k realizaci našeho poslání a cílů.

Děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci!
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11. Kontakty
KANCELÁŘ:
název: Proxima Sociale, o.s.
sídlo: Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 - Modřany
tel./fax: 241 770 232
email: office@proximasociale.cz
web: www.proximasociale.cz
registrace: MV ČR; č.j.: VS/1 – 22 928/93 – R, ze dne 27. 12. 1993
IČ: 496 25 624
banka: Komerční banka, a.s., Václavské náměstí 42, Praha 1
č. účtu: 35-5842040247/0100
Praha 11
Klub Jižní pól
(v Kulturním centru Zahrada)
Malenická 1784
148 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 775 060 041
email: jiznipol@proximasociale.cz
Praha 12
Komunitní centrum Krok
Rakovského 3138
143 00 Praha 4 – Modřany
tel./fax: 241 770 232
email: krok@proximasociale.cz
Praha 13
Klub JednaTrojka
K Zahrádkám 1865/11
155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: 775 610 002
email: t13@proximasociale.cz
Terénní programy v Praze 13
Borovanského 2205/8
155 00 Praha 5 – Velká Ohrada
tel.: 775 610 002
email: t13@proximasociale.cz
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Praha 16
Klub Radotín
Loučanská 1112/9
153 00 Praha 16 - Radotín
tel.: 731 847 788
email: radotin@proximasociale.cz
Mladá Boleslav
Klub Činžák
Havlíčkova 787/5
293 49 Mladá Boleslav
tel.: 775 610 451
email: cinzak@proximasociale.cz
Dobříš
Klub Terén *)
Jáchymovská 1869
263 01 Dobříš
tel.: 777 821 410
email: info@nezdi.cz
email: dobris@proximasociale.cz
*) (o.s. Nezdi – Proxima Sociale)

Finanční podpora:

Věcná podpora:

Mediální podpora:
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