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1994 
q základní idea – otevřít centrum organi- 
    zované pomoci dětem, mládeži a rodi- 
    nám, 
q podpora projektu z programu Phare EU  
    (po dobu tří let), 
 
 
 
 
1995 
q získání a zařizování prostor v Rakovské- 
    ho  ulici, 
q otevření sociálního bytu, 
q první akce klubu Krok, 
q spontánní vznik „domovské skupiny“, 
q stáže v Hamburku, 
 
 
 
 
1996 
q rozšiřování nabídek klubu (kavárna, di- 
    vadelní dílna, music session), 
q zkušebna, 
q výjezdové programy, 
q první akce pro veřejnost (hapenning  
    v Kroku, koncert v Modřanské rokli), 
 
 
 
1997 
q zahájení probačního a resocializačního  
    programu pro mladistvé delikventy, 
q nový klub „Garáž“ se svépomocí vybu- 
    dovanou U-rampou pro skateing, 
q získání maringotky jako zázemí pro  
    streetworkery, 
q program Pekip-pro maminky s dětmi do  
    jednoho roku, 
q večer KC Krok v Akropoli, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1998 
q začátek vícezdrojové financování Kro- 
    ku (11 žádostí o grant), 
q do sociálního bytu jsou poprvé přijímá- 
    ny i matky s dětmi, 
q stávající aktivity – klub, happeningy, 
    koncerty, výjezdy doplnila nová akce  
    „noc v klubu“, 
 
 
1999 
q zapojujeme se do přípravy standardů  
  sociálních služeb – kontaktní práce, 
q iniciujeme přípravu pracovní skupiny  
    zaměřené na metodologii a koordina- 
    ci probačních a resocializačních pro- 
    gramů, 
q na žádost MÚ MČ Prahy 11 zahajuje  
    činnost KC Jižní pól, 
 
 
2000 
q jsme vybíráni jako modelový projekt Ra- 
    dy Evropy pro práci s dětmi a mládeží, 
q otevíráme dětský klub Úl, 
q KC Jižní pól otevírá klub, 
q slavíme 5 let od vzniku KC krok v Akro- 
    poli, 
q čelíme velkým finančním obtížím, 
 
 
2001 
q získáváme nové prostory pro KC Jižní  
    pól, 
q zapojujeme se do pracovní skupiny níz- 
    koprahových zařízení  pod ČAS, 
q účastníme se veletrhu sociálních služeb  
    MÚ MČ Prahy 12, 
q účastníme se satelitního projektu Euro- 
    pean Network on Street Children 
    Worldwide, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proxima sociale je občanské sdružení, které se profesně zabývá sociální prací 
a provozuje komunitní centra v Praze Modřanech (Krok) a na Jižním Městě (Jižní pól). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 
q stabilizujeme organizační struktur o.s.  
    Proxima sociale, 
q rozšiřujeme pracovní týmy obou center, 
q účastníme se stáže v partnerské organi- 
    zaci VHJK Hamburk a plánujeme další  
    spolupráci, 
q otevíráme Občanskou poradnu v Mod- 
    řanech, 
q otevíráme mobilní buňku na Chodově, 
   v rámci projektu ENSCW organizujeme  
    setkání v Praze a účastníme se konfe- 
    rence v Bruselu, 
q máme připraven projekt rekonstrukce  
    „Kotelny“ – nové prostory pro KC Jižní  
    pól, 
 
 
 
 
 
 
2003 
q vytváříme strategický plán organizace, 
q pořádáme pracovní setkání s partner-  
    skou organizací VKJ Hamburk, 
q iniciujeme proces komunitního pláno- 
    vání v Práce 12, 
q zavádíme standardy kvality sociálních  
    služeb, 
q účastníme se čtyř auditů kvality služeb, 
q slavíme desáté výročí založení občan- 
    ského sdružení v paláci Akropolis. 



 
Komunitní centrum Krok 

 
 
 

Poskytuje specifické typy sociálních služeb, především komunitního 
a nízkoprahového charakteru, dle potřeb cílových skupin v lokalitě Prahy 12 – Modřany. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Tým KC Krok: Stanislav Abrahám, Lucie Blažková, Renata Baxová, Jindřich Exner, 
Martina Zimmermannová, Lukáš Poruba, Věra Krekáňová, Vladimír Bodlák 

 

q nízkoprahové zařízení pro děti 
    a mládež (Klub KROK), 
q terénní programy, 
q azylové bydlení, 
q občanské poradenství, 
q probační resocializační program, 
q preventivní programy. 

Projekt Komunitního centra Krok
realizuje o.s. Proxima Sociale na
modřanském sídlišti od roku 1995.
Toto centrum vzniklo díky podpo-
ře Phare, MPSV a MÚ MČ Prahy
12. Projekt patří mezi první svého
druhu, který byl v ČR realizován. 

adresa: Rakovského 3138, 
Praha 12 – Modřany, 143 00 
tel./fax: 241 770 232 
mobil: 77 56 10001 
 
email: krok@proximasociale.cz 
www.proximasociale.cz 



 
Zpráva o činnosti KC Krok za rok 2003 

 
 
 
ÚVODEM 
 
V lednu 2003 vstoupilo Komunitní 
centrum Krok do devátého roku své 
existence. Podařilo se zajistit pokra-
čování činnosti centra finančně i or-
organizačně. 
Byl to rok budování týmu, proběhly 
personální změny, v život jsme uvedli 
nové vymezení pozic a kompetencí 
klíčových osob, odpovědných za 
realizaci jednotlivých projektů. 
Aktuální složení týmu, jeho pracovní 
nasazení a profesionalita je na velmi 
vysoké úrovni. 
Úspěchem bylo prosazení komunitní-
ho plánování v obci. Rada MÚ přijala 
usnesení, že podporuje KP, na což 
navázali společné projekty místních 
organizací  a Městské části Praha 12. 
 
V dubnu jsme uskutečnili pracovní 
setkání s VKJH Hamburk a tím jsme 
obnovili aktivní spolupráci s partners-
kou organizací. 
Intenzivně jsme pracovali na zavá-
dění standardů kvality sociálních slu-
žeb, diskutovali a vytvářeli metodiky 
práce, úsilí bylo završeno úspěšnými 
audity v Občanské poradně, nízko-
prahovém klubu Krok i Garáž. 
Mnoho energie a iluzí nás stálo po-
chybení, v průběhu hodnotícího i 
námitkového řízení, ze strany MPSV, 
které mělo za následek nepřiznání 
dotace pro Občanskou poradnu. 
Uskutečnili jsme mnoho akcí pro naše 
klienty i široké okolí. Za všechny je do-
bré zmínit Festival Krok do Kroku po-
řádaný v červnu, celodenní akci s 
množstvím doprovodných akcí, která 
prezentovala naši činnost… 
Byl to dobrý rok, detailnější informa-
ce uvádíme k jednotlivým prvkům 
Komunitního centra Krok: 
 
 
OBČANSKÁ PORADNA 
 
Během roku 2003 došlo v k několika 
podstatným událostem. OP byla v 
březnu přijata do Asociace občans-
kých poraden a v závěru roku byla 
nezávislým auditem potvrzena vyso- 
ká kvalita programu.  
Služba byla využívána celoročně s 
přibývajícím množstvím klientů. 
Během roku byla poskytnuta služba 
576 klientům během 875 konzultací.  

 
 
 
Celkem bylo řešeno 1356 dotazů.  
Níže uvádíme přehled řešených pro-
blematik včetně procentuálního po-
měru.    
 
Majetkoprávní vztahy - 25,3% 
Bydlení - 18,6% 
Právní systém a ochrana - 14,9% 
Rodina a mezilidské vztahy - 14,6% 
Pracovně právní vztahy - 7,0% 
Ochrana spotřebitele - 5,1% 
Sociální pomoc - 4,9% 
Finanční a rozpočtová problematika 
- 3,5% 
Ostatní - 3,3% 
Pojištění - 2,8% 
 
Celkem za Občanskou poradnu: 
q 576 klientů, 
q 875 konzultací. 
 
 
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB KROK 
 
Rok 2003 probíhal v duchu pokraču-
jící obměny postupně dospívající 
návštěvnické skupiny. Prostředky 
k dosahování tohoto cíle byla spolu-
práce klubu s terénními sociálními 
pracovníky (poskytování informací o 
službách klubu na ulici, popř. dopro-
vod), spolupráce s modřanskými ZŠ  
(besedy v 7. a 8. třídách, exkurze 
v Kroku) a anoncováním nabídky 
prostřednictvím místních novin. 
Došlo ke zpravidelnění výchovně 
vzdělávacích programů formou pro-
gramových střed (přednášky, bese-
dy) sportovních programů (pravidel-
né sportovní turnaje) a kulturních 
programů (happeningy, koncerty, 
fotografická dílna, dramaturgická 
dílna). 
V průběhu uplynulého roku klub s do-
brými výsledky prošel dobrovolnými 
audity. Ty zjišťovaly rozsah a kvalitu 
služeb srovnávaných podle kritérií 
standardů NZDM. 
 
V období leden-prosinec byly realizo-
vány aktivity: 
 
Pravidelné: 
q klub (průměrná návštěvnost 27 kli- 
    entů), 
q klub s programy – sportovní turna- 
    je, večery s hostem, film kluby, ná- 
    pady klientů (průměrná návštěv- 
    nost 12 klientů), 

 
 

 

 

q hudební zkušebna (využívá okruh  
    cca 50 klientů), 
q fotodílna  (využívá okruh cca 5 kli- 
    entů). 
 
Jednorázové: 
q výjezdy, koncerty, valné hromady,  
    zábavní večery ( cca 750 lidí), 
q koncerty (688 lidí), 
q výjezdy  (34 klientů), 
q happeningy pro veřejnost (170lidí). 
 
Celkem za Klub KROK: 
q 150 klientů, 
q 60 návštěvníků,  kteří se podíleli na  
    realizaci vlastních projektů (hudeb- 
    ní zkušebna, fotodílna), 
q 20 dobrovolníků se podílelo na  
    realizaci akcí (koncerty, výstavy...). 
 
 
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
Během roku 2003 terénní práce za-
znamenala několik změn. Vedle per-
sonální obměny prošel Nízkoprahový 
klub „Garáž“ úspěšných dobrovol-
ným auditem kvality poskytování so-
ciálních služeb, který byl vykonán 
pod záštitou České asociace street- 
work. Od února 2003 se v terénní 
práci začaly sledovat další úkony pro 
potřeby hodnocení a statistiky. V pří-
mé práci se podařilo: 
 
q prohloubit u klientů povědomí o  
    nabídce sociálních služeb terén- 
    ních pracovníků v  lokalitě Beránek  
    – mobilní buňka, 
q prohloubení vztahu se stávajícími  
    klienty a navázání kontaktu s další- 
    mi jedinci a skupinami v lokalitě  
    Prahy 12 – na základě monitoringu  
    a návštěvy základních škol, 
q na základě monitoringu terénu ini- 
    ciovat řešení drogové problemati- 
    ky na místní úrovni. Na základě  
    zpráv terénních pracovníků byl  
    Městskou částí Prahy 12 zajištěn  
    program harm reduction pro uži- 
    vatele drog, 
q uskuteční několika výjezdů a jed- 
    norázových akcí, 
q udělení čestného uznání Českou  
    asociací streetwork v rámci vyhlá- 
    šení ceny pro pouliční a klubové  
    pracovníky za rok 2002 za realizaci  
    projektu „Beránek“, 
q v druhé polovině roku 2003 do  
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    „Garáže“  začali přicházet mladší  
    návštěvníci a změnila se koncep- 
    ce (Na jeden den v týdnu se U- 
    rampa pro skatebordingové sporty  
    uzavřela a prostor U-rampy byl tak  
    k dispozici klientům, kteří skatebor- 
    dingové sporty neprovozují), 
q stali jsme se garantem projektu  
    „Skate a Conneciton, který byl fi- 
    nančně podpořen firmou Nokia v  
    rámci programu Make a Connec- 
    tion a do kterého se zapojili klienti  
    klubu „Garáž“, s podporou terén- 
    ních sociálních pracovníků vybu- 
    dovali skate park pro mladé z Pra- 
    hy 12 a získali ocenění jednoho  
    z nejlepších projektů v programu. 
 
Celkem za terénní sociální práci: 
q 221 klientů, 
q 8 171 kontaktů. 
 
AZYLOVÉ BYDLENÍ – SOCIÁLNÍ BYT 
 
Fungoval v roce 2003 bez větších 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
koncepčních změn. Pracovníci bytu  
zvolili pro loňský rok tyto priority: 
 

q rozšíření poskytovaných služeb o  
    nabídku občanského poradenství,  
q posílení spolupráce původní rodi- 
    ny, spoluubytovaných klientek či ji- 
    ných fungujících vztahů na řešení  
    obtížných situací klientek,  
q zavedení standardů rezidenčních  
    sociálních služeb do každodenní  
    praxe. 
 
V období leden – prosinec 2003 bylo 
ubytováno celkem 12 klientů, z toho 
5 dospělých a 7 dětí. Ve většině pří-
padů se jednalo o matky v rozvodo-
vé situaci provázené násilím, těhotné 
ženy a dále ženy s problémem alko-
holismu a gamblerství partnera. 
Z uvedeného počtu jsme 11 klientů 
umístili na žádost OPD a 1 klientku na 
žádost jiné instituce. 
Ve všech případech se podařilo po-
zitivně zasáhnout do života klientek –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
třem z nich byl přidělen obecní byt  
do pronájmu, jedna klientka se vrá-
tila do rodiny, jelikož pominuly pro-
blémy vedoucí k odchodu a jedna  
klientka s dětmi si našla podnájem. 
S většinou klientek jsme byli v kontak-
tu i po ukončení služby a pracujeme 
s nimi v rámci post–péče.Celkem se 
o umístění v období leden – prosinec 
2003 ucházelo 69 klientů, z toho 19 
klientek a 50 dětí. V případech, kdy 
jsme uchazeče neumístili, snažili jsme 
se najít jiné služby a nabídnout opti-
mální řešení jejich situace. 
V průběhu realizace projektu jsme se 
průběžně setkávali s dalšími spolu-
pracujícími organizacemi, především 
OPD, azylovými domy, MCSSP, Dia-
konií ČCE atp.   
 
Celkem za sociální byt: 
q 12 ubytovaných klientů, 
q 69 uchazečů o ubytování. 



 
Občanská poradna 

 
 
 

Nabídka širokospektrého poradenství pro obyvatele místní komunity. 
 
 

 

úterý a čtvrtek od 1
od pondělí do čtvrtku od 10:0

 

je aktivitou Komunitního centra
Krok. Její koncepce vychází z mini-
málních standardů Asociace ob-
čanských poraden a zajišťuje, aby
občané netrpěli neznalostí svých
práv a povinností, neznalostí dos-
tupných služeb, nebo neschopností
vyjádřit své problémy. Jedná se o
bezplatnou službu určenou bez roz-
dílu všem obyvatelům místní komu-
nity, kteří jejím prostřednictvím mo-
hou řešit problémy z  těchto oblastí:
sociální problematika, pracovně a
občansko-právní vztahy, finanční
problémy, bydlení, problematika ro-
diny a mezilidských vztahů, lidská
práva, správní řád, ochrana spotře- 

bitele. Pora
nalýzy prob
nictvím AO
dárné orgá
mospráv a
správy na 
současně i
tující služby
občanů, a
zlepšení slu
na místní a 
 
Občanská 
centra Kro
místní kom
nální asiste
vých životn
 

 
 OTEVŘENO: 

0:00 do 18:00 (osobní konzultace), 
0 do 17:00 (telefonické a emailové dotazy). 
 

dna také na základě a-
lémů občanů (prostřed-
P) upozorňuje zákono-
ny, orgány místních sa-
 příslušné orgány státní
nedostatky legislativy a

nformuje subjekty posky-
 na neřešené problémy
 tím přispívá k rozvoji a
žeb a fungování úřadů
celostátní úrovni. 

poradna Komunitního
k přináší obyvatelům

unity možnost institucio-
nce při řešení jejich tíži-
ích situací. Obyvatelé  

komunity se tak stávají kompe-
tentnější v řešení životních obtíží. 
Cílovou skupinu občanské porad-
ny představují obyvatelé místní
komunity bez  rozdílu. 
OP KC Krok vznikla na základě
šetření potřeb obyvatel regionu a
svou potřebnost stále potvrzuje. 
 
adresa: Rakovského 3138, Praha
4 - Modřany 
kontakt: Věra Krekáňová, Renata
Baxová 
telefon: 241 770 232 
 
e-mail: 
poradna@proximasociale.cz 



 
KLUB KROK 

 
 
 

Reaguje  na potřeby návštěvníků a podporuje jejich iniciativu. Dochází zde k navazování kontaktů s klienty, součástí 
nabídky je i doprovodný podpůrný a poradenský servis, při řešení jejich problémů a obtíží. Skupinu návštěvníků tvoří 

nejčastěji mladí z Modřan ve věku 13 – 18 let. 
 
 
 
 

 
 
 
 

OTEVŘENO: 
pondělí, středa, pátek - od 15:00 do 21:00 hodin (ve školním roce) 

pondělí, středa, pátek - od 12:00 do 18:00 hodin (v období prázdnin) 
 
 
 
 

NABÍDKU KLUBU DOPLŇUJÍ: 
q středeční kluby s programem (spor- 
    tovní turnaje, večery s hostem, fil- 
    mové kluby…) 
q víkendové výjezdy (zhruba 1x za 3  
    měsíce) 
q hudební zkušebna (samosprávná  
    aktivita, otevřena denně) 
q koncerty 
q happeningy 
 

  
q fotodílna 
q Noci v Kroku 
 
Nabídka klubu slouží jako příleži-
tost pro další sociální práci – po-
radenství, krizové intervence, in-
dividuální klientskou práci, nebo
jen plní funkci doprovázení zátě-
žovým obdobím dospívání. 

 
adresa: Rakovského 3138, 
Praha 12 - Modřany 
kontakt: Lukáš Poruba, Lucie 
Blažková 
mobil: 775 610 003 
 
 
email: luk@proximasociale.cz, 
blazkova@proximasociale.cz 



 
Terénní sociální práce (streetwork) 

 
 
 

je forma kontaktní práce, která spočívá v docházení terénního sociálního pracovníka do přirozených míst setkávání 
mladých lidí v lokalitě. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k aktivnímu trávení volného času.
Terénní pracovníci využívají jako zá-
zemí „Boudu“ (mobilní buňku), v lo-
kalitě sídliště Na Beránku. 
 
Dalším zázemí, které terénní pra-
covníci využívají, je prostor nízko-
prahového klubu „Garáž“ v Zátišské
ulici.  
Návštěvníky tvoří mladí lidé z blízké-
ho okolí. Cílem nabídky klubu „Ga-
ráž“ je poskytnutí sociálních služeb  

OTEVŘENO: 
Bouda q pravidelně v pondělí 15:00 – 17:00h a ve středu 18:00 – 20:00h. Další otevírací časy jsou 

možné podle potřeb cílové skupiny 
Garáž q v letních měsících: pondělí 15: 00 – 20:00h, středa a čtvrtek 18:00 – 21:00h 

v zimních měsících: pondělí 15:00 – 20:00h, středa a čtvrtek 15:00 – 21:00h 

(poradenství, krizová intervence, do-
provázení apod.), využívání prostoru
a nabídka volnočasových aktivit. 
 
kontakt: 
Martina Zimmermannová, Stanislav 
Abrahám, Jindřich Exner 
mobil: 775 610 002 
 
email: martina@proximasociale.cz, 
abraham@proximasociale.cz, 
jindra@proximasociale.cz 
Terénní sociální pracovník kontaktu-
je klienty patřící do cílové skupiny
s cílem nabídky sociálních služeb.
K dalším cílům zejména patří pod-
porovat pozitivní změnu v životě kli-
enta cílové skupiny, omezit rizika
spojená s životním stylem cílové sku-
piny, podporovat cílovou skupinu
k aktivnímu a samostatnému řešení
svých obtíží, motivovat cílovou sku-
pinu k zapojení do dění místní ko-
munity, a motivovat cílovou skupinu
  

 
 
 

 
 

Probační resocializační program 

 je určen  mladistvým pachatelům trestných činů, kteří tento program navštěvují v rámci alternativních 
trestů, tzv. přiměřených omezení. 

Skupinová setkání probíhají 1x týd-
ně v rozsahu 2 hodin, doplněná jsou
víkendovým a týdenním výjezdo-
vým programem a individuální pra-
cí s klientem. Délka programu je 6
měsíců.  
Tuto formu programu realizujeme  

adresa: Rakovského 3138, Praha 12 
- Modřany 
kontakt: Stanislav Abrahám 
mobil: 775 610 001 
 
email: 
abraham@proximasociale.cz 
od roku 1997. Jsme připraveni zno- 
vu zahájit činnost ambulantní skupi-
ny za předpokladu dořešení systé-
mu probačních programů ze strany
Ministerstva spravedlnosti a ředi-
telství Probační  a mediační služby
ČR, včetně finančního zajištění. 



 
Azylové bydlení - sociální byt 

 
 
 

Představuje krátkodobou pomoc ženám, matkám s dětmi a mladistvým, které se ocitly v obtížné životní situaci  
spojené se ztrátou či  selháním bezpečného životního  prostoru, domova nebo bytu, a na řešení této situace nestačí 

samy. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
    rozšíření sociálních dovedností 
q doprovodná činnost  v úředních 
    záležitostech. 
 
Kromě vyjmenovaných služeb mo-
hou klientky využívat služby občans-
ké poradny, kde je jim poskytováno
poradenství nejen z oblasti sociál-
ních dávek a bytových problémů,
ale i pracovně právních vztahů, ro-
dinných problémů apod. 
 
Kapacita bytu je max. 6 lůžek. Do-
ba pobytu se pohybuje v rozmezí 

jednoho měsíce až půl roku. Úhra-
da za pobyt činí pro dospělou oso-
bu 70,- Kč a pro dítě 30,- Kč na
den. 
 
 
adresa: adresa sociálního bytu je u-
tajená (korespondence: KC Krok,
Rakovského 3138, Praha 12 – Mod-
řany) 
kontakt: Renata Baxová 
mobil: 775 610 004 
 
email: baxova@proximasociale.cz, 

Byt je určen především klientkám
z Prahy 12 a 4, ale mohou být uby-
továny i klientky z jiných obvodů
Prahy. Základem je poskytnutí azy-
lové formy umístění v bytě 3+1
v běžné by-tové zástavbě. 
 
Klientkám jsou poskytovány tyto
služby: 
q sociální pomoc, intervence při ře-
    šení základních sociálních problé-
    mů jako zaměstnání či bydlení 
q poradenství zaměřené na zvlád- 
    nutí obtížné životní situace a na  
 



 
Jak nás vidí 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

q KLIENTKY SOCIÁLNÍHO BYTU 
 
Od doby, kdy jsme se do sociální-
ho bytu nastěhovaly, cítíme se
zde jako doma. Výhodou je, že
tady můžeme mít i zvířata. Je to
dobré nejen kvůli dětem, ale i
prostředí bytu je tak útulnější. Rá-
dy využíváme poradnu, kde nám
pomáhají řešit naše problémy –
můžeme zde poprosit o radu a je
nám vždy vyhověno. I schůzky
v bytě se sociální pracovnicí jsou
pro nás důležité – poradí nám
v situaci, se kterou si nevíme rady.
Až se odsud odstěhujeme, bude
se nám po pracovnících bytu a
poradny stýskat. 
Jsme rády, že takové zařízení exis-
tuje, určitě pomůže i dalším že-
nám v nouzi. 
(JANA A EVA) 

 
q  NÁVŠTĚVNÍCI 
 
Do Kroku chodím asi 4 roky. Mám tu
spoustu kamarádů a zdá se mi to tu
v pohodě. 
(MONČA) 
 
O Kroku můžu říct jen to nejlepší,
našla jsem tu nový kámoše a ko-
nečně už jsem se dostala trochu
ven a rozšířila jsem si obzory. Je to
tu fajn a mám to tu ráda… Už si ne-
dovedu představit, že bych nepřišla
a nepokecala si. 
(BONNY) 
 
Do Kroku chodím asi půl roku a
chodím sem ráda, protože mám ta-
dy super kámoše, dá se tady dělat
hodně věcí a je tady sranda. A jsou
tady super akce jako noc v Kroku,
filmáč, La Rezistance atd. Dá se ta- 

 
 
dy hrát pinec, šachy, fotbal a jen
holky směj chodit do Pink Ladies… 
(BÝBÝ) 
 
q RODIČE 
 
Myslím, že Krok je vynikající nápad!
Každý náctiletý tvor společenský a
chce se stýkat se svými vrstevníky.
Je dobře, že naše „už ne děti a ješ-
tě ne dospělí“  mají klub Krok, kde
mohou společně trávit čas. A my
rodiče víme, že tam jsou pod nená-
padným dohledem zkušených pra-
covníků, kteří pomáhají mladým ko-
munikovat s okolím, vyznat se sami
v sobě a podat účinnou a kvalifiko-
vanou pomoc způsobem, který jsou
mladí ochotní akceptovat. 
(V. SMRČKOVÁ) 



 
Komunitní centrum Jižní pól 

 
 
 
 

 
 

je nízkoprahové zařízení se zaměřením na děti a mládež Jižního Města, nabízí sociální služby v kontextu komunitní práce: 

 

 

q nízkoprahové zaříz
    a mládež (klubJižn
q terénní programy.
 
Projekt Komunitního
realizuje o.s. Proxima
 
 
 

Tým  KCJižní pól:  Jindřich Racek, Michal Votava,  Ilona Bacílková,  Ladislav 
Rokos, Martin Křepela, Jiří Tomášek, Klára Línková (pracovník MČ Praha 11) 
ení pro děti 
í pól), 
 

 centra Jižní pól
 Sociale na 

Jižním Městě od roku 1999. Toto
centrum vzniklo na základě
iniciativy MÚ MČ Praha 11 a za
čtyři roky svojí činnosti si našlo
místo v síti sociálních služeb této
městské části. 
 

adresa: Michnova 1622, Praha 11 
- Jižní Město, 149 00 
tel./fax: 272 916 482 
mobil: 777 580 587 
email: jiznipol@proximasociale.cz 
www.proximasociale.cz 



 
Zpráva o činnosti KC Jižní pól za rok 2003 

 
 
 
ÚVODEM 
 
Připadl mi úkol zhodnotit celkově na-
še působení na Jižním Městě v roce 
2003. 
Nenapadá mne nic jiného, než kons-
tatovat, že to byl rok plný aktivní prá-
ce na zkvalitňování námi poskytova-
ných služeb a jejich propagaci mezi 
veřejností.  
Klub je nyní každý den plný až k okra-
ji a někdy mám pocit, že víc návštěv-
níků ani neunese. Je to zásluha zej-
ména preventivních programů ve 
školách a aktivní terénní práce.  
Kolem Maríny, která je zázemím te-
rénních pracovníků v lokalitě Cho-
dov se vytvořila stálá skupina klientů  
a zapojila se do programů, které 
jsme jim nabídli. Uspořádali jsme tři 
zdařilé koncerty v KD Opatov a dva 
již tradiční celodenní hudební festiva-
ly. V létě jsme vyjeli s našimi klienty 
pomáhat na festival do Boskovic, na 
putování po Šumavě a jednou do- 
konce na návštěvu partnerské orga-
nizace Jugendclub Burgwedel do 
Hamburku. Menších akcí, které běže-
ly pravidelně v klubu bylo nespočet.  
Daří se nám být v pravidelném kon-
taktu se skupinou cca. 180 mladých 
lidí a, jak mohu soudit  z jejich odezvy 
a v některých případech i z ohlasu ze 
strany rodičů, využití naší nabídky jim 
prospívá. Kvalitu poskytovaných slu-
žeb potvrdil i dobrovolný audit NZDM 
organizovaný Českou asociací 
streetwork a Národně vzdělávacím 
fondem, který jsme absolvovali 
v květnu 2003. 
Dalším významným projektem, zahá-
jeným  v říjnu 2003, je podpůrná me-
diální kampaň pro rekonstrukci býva-
lé kotelny 3BK1 na multifunkční pros-
tor pro mládež, který realizujeme 
společně se skupinou dobrovolníků 
pod názvem „My jsme tady také“.  
Doufáme, že bude mít úspěch a 
v brzké době se budeme moci pře-
stěhovat do těchto větších prostor. 
V roce 2003 se také podařilo společ-
ně s dalšími neziskovými organizace-
mi z Jižního Města založit společnou 
organizaci Partnerství pro Prahu11, 
která si bere za úkol nastartovat v re-
gionu komunitní plánování. 
Jak vidíte, náš stálý pracovní tým Ilo-
na Bacílková, Michal Votava, Martin  
Křepela, Jirka Tomášek podpořený 

 
 
 
Klárou Línkovou a Láďou Rokosem,  
podával opravdu vrcholné výkony. 
Notně jim pomáhali naši dobrovolní 
pomocníci a tak ještě zmíním ty, kteří 
byli nejvíc vidět:  Jiřinu, Šárku, Vaška, 
Petra a Tomáše.  
Chtěl bych jim touto cestou poděko-
vat a těším se, s čím přijdou v roce 
2004. 
Jindra Racek 
 
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JIŽNÍ PÓL 
 
V roce 2003 přichází stále více klientů 
pro radu, konfrontovat svoje názory 
nebo se jenom i svěřit, chápou soci-
ální přesah klubu.  
Díky aktivitě okolo rekonstrukce pro-
storu 3BK-1 se mladí navíc začali za-
pojovat do veřejného života a byli 
schopní formulovat svoje potřeby.   
V září jsme začali s preventivními pro-
gramy na místních základních ško-
lách. Reakcí je stálý příliv nových kli-
entů.  
Novým důležitým prvkem naší nabíd-
ky je začlenění výkonu Obecně Pros-
pěšných Prací pro mladistvé.  
Klub a jeho pracovníci se během ro-
ku 2003 účastnili dobrovolného audi-
tu kvality sociálních služeb provádě-
nému Českou asociací streetwork, je-
muž předcházela naše příprava a 
práce na standardech kvality sociál-
ních služeb.  
 
V období leden-prosinec byly realizo-
vány aktivity: 
 
Pravidelné: 
q klub - (průměrná návštěvnost 30  
    klientů) klubů s programy, (sportov- 
    ní turnaje, večery s hostem, film- 
    kluby, nápady klientů) bylo usku- 
    tečněno  101, 
q hudební zkušebna (využívá okruh  
    cca 40 klientů). 
 
Jednorázové: 
q výjezdy, koncerty, valné hromady,  
    zábavní večery mimo klub 13 akcí, 
q koncerty (1600 lidí), 
q výjezdy  (32 klientů), 
q programy ve školách 22 tříd ZŠ  
    z Jižního Města. 
 
Celkem za Klub Jižní pól: 
q  92  klientů, 
q  55 návštěvníků, kteří se podíleli na  

 
 
 
    realizaci vlastních projektů (hudeb- 
    ní zkušebna…), 
q  25 dobrovolníků se podílelo na re- 
    alizaci akcí (koncerty, výstavy…), 
q 4 366 kontaktů. 
  
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
V uplynulém roce byla naše pozor-
nost věnována zejména lokalitě 
Chodov, která doposud tak trochu 
unikala naší pozornosti.. Jedná se o 
lokalitu, která je od centrální části Již-
ního Města oddělena dálnicí a žije si 
vlastním životem. Proto na  Chodově 
začal pravidelný provoz kontaktní 
buňky „Marína“.  
Během roku se podařil kontakt se 
skupinkou dětí, která má cca 20 čle-
nů. Při realizaci projektu jsme pro-
hloubili spolupráci s ostatními terén-
ními programy v lokalitě  a to zejmé-
na s streetworkerem MČ Praha 11. 
Spolupráce a pravidelná komunika-
ce pomohla k rychlejšímu přístupu 
k informacím a lepší znalosti lokality. 
Úzce spolupracujeme také s terén-
ním protidrogovým programem o.s. 
Eset Help. 
 
Na základě průběžného zjišťování 
potřeb, našich klientů se ukazuje jako 
potřebná instrumentální pomoc při 
shánění brigád, zaměstnání, pře-
chodného bydlení. Na tyto činnosti 
se chceme zaměřit  v roce 2004, sa-
mozřejmě při zachování stávajících 
aktivit. 
 
V rámci terénního programu byly 
realizovány tyto akce:  
 
q festival alternativní kultury Banana- 
    fest 03 (II.ročník), 
q hudebně divadelní festival Dobytí  
    Jižního Pólu 03 (III.ročník) v Centrál- 
    ním parku Jižního Města, 
q pomoc při organizování festivalu  
    na obnovu židovské čtvrti Boskovi- 
    ce 03 (výjezd s klienty), 
q happening Otáčení Maríny (odpo- 
    ledne s hudbou, sportem a ča- 
    jem), 
q happening Sedmnáctého  
    listopadu. 
 
Celkem za terénní sociální práci: 
q 109 klientů, 
q 1991 kontaktů. 



 
Zpráva o činnosti KC Jižní pól za rok 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIATIVA „MY JSME TADY TAKÉ“  – 
3BK1 
 
Jsme skupinou mladých lidí, kteří úz-
ce, spolupracují s klubem Jižní pól. 
Rozhodli jsme se podpořit myšlenku 
vybudování komunitního centra 
v prostorách bývalé blokové kotelny 
3-BK-1 v Brandlově ulici na Jižním 
Městě a zorganizovat podpůrnou 
mediální kampaň, která se pokusí in-
formovat veřejnost, odpovědné úřa-
dy a případné donátory o aktivitách 
mladých lidí z Prahy 11. Tato kampaň 
probíhá od října roku 2003 do června 
2004 a je financována z grantu, který 
jsme získali v programu Mládež EU. 
 
Projekt „My jsme tady také“ si bere 
za cíle: 
q aktivizovat skupiny dětí a mládeže,  
    kteří žijí v sídlištním regionu Jižní  
    Město – Praha 11, 
q navázat kontakt se státní správou  
    na lokální i regionální úrovni a uká- 
    zat na problémy života mladých  
    na Jižním Městě, 
q prezentace nápadů a iniciativ, 
q diskuse o možné podpoře a spolu- 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    práci při přípravě a realizaci cen- 
    tra pro děti a mládež v prostorách  
    bývalé kotelny 3-BK-1, 
q realizace mediální a podpůrné  
    kampaně pro projekt 3BK1, 
q vytvoření multimediálního materiá- 
    lu o celé iniciativě. 
 
V rámci kampaně byly realizovány 
tyto akce: 
 
q 20.11.2003 motivační setkání mlá- 
    deže spojené s koncertem v KD  
    Opatov, 
q 18.12.2003 setkání mládeže s politi- 
    ky z MČ Praha 11, Magistrátu Hl.m.  
    Prahy a Senátu ČR v prostorách  
    KC Zahrada, 
q happening mládeže na zastáv- 
    kách metra trasy C - Háje – Opa- 
    tov -Chodov. Na této akci budou  
    rozdávány informace o iniciativě a  
    kotelně, prezentována vize výstav- 
    by komunitního centra na Jižním  
    Městě, 
q dne 29.3.2004 se uskuteční bene- 
    fiční koncert v klubu Rock café na  
    Národní třídě, vystoupí kapely Tři  
    sestry, Diktát., Hait!. Z výtěžku této  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    benefiční akce bude částečně fi- 
    nancováno vypracování provádě- 
    cího projektu pro kotelnu. Tento  
    koncert byl zároveň podpořen na- 
    dací Divoké Husy. 
q v rámci kampaně bylo vytvořeno  
    několik druhů propagačních  
    materiálů 
 
Za úspěch do této doby 
považujeme: 
 
q radnice MČ Praha 11 dne  
    22.1.2004 schvalovala rozpočet  
    pro rok 2004. Pro projet kotelny by- 
    lo vyčleněno z rozpočtu 2 000 000,-  
    Kč.  
q podařilo se nám navázat styk  
    s médii. Propagační materiály byly  
    rozeslány do českých deníků, rádií  
    a televizí. Zatím byl napsán o kam- 
    pani jeden článek v MF Dnes, pro- 
    běhl hodinový diskusní pořad na  
    ČRO 6 - svobodná Evropa v pořa- 
    du Radium, dělali jsme rozhovor  
    pro ČRO 2 - Regina. V současné  
    době se jedná s Českou televizí a  
    TV Nova o možnostech propaga- 
    ce tohoto projektu. 



 
Klub Jižní pól 

 
 
 

je prostor pro děti a mládež z  Jižního Města, která hledá  chráněný prostor pro setkání s vrstevníky, porozumění a 
pomoc v obtížných životních situacích.  Součástí nabídky jsou programy pro volný čas, místo pro vlastní nápady a 
akce  pro které není nikde jinde místo. Skupinu návštěvníků tvoří nejčastěji mladí z Jižní Města ve věku 13 – 19 let. 

 

 
 

OTEVŘENO: 
pondělí – pátek od 15.00 do 21.00 hodin (ve školním roce) 

úterý, středa, čtvrtek 15.00 – 21.00 hodin (v období prázdnin) 
Nabízíme: 
 
q pravidelné programy, které připra- 
    vujeme společně s našimi návštěv- 
    níky a často na jejich přání (turnaje,
    výtvarné dílny, vaření, koncerty…), 
q pomoc, radu a podporu v obtíž- 
    ných životních situacích (šikana,  
    drogy, rodinné, školní problémy…),
q kontakty na specializované institu- 
    ce, 
q prostor a pomoc pro realizaci va-    
    šich nápadů, 

 
 
 

 
 
q alternativu pro smysluplné trá- 
    vení volného času, spoluvytvá- 
    ření životního stylu, získávání ži- 
    votních zkušeností jak osob- 
    ních, tak v kolektivu. 
 
Zaručujeme: 
 
q anonymitu, 
q spolupráci jen v případě zájmu 
    z Vaší strany, 
 

 
 
q respekt. 
 
adresa: Michnova 1622, Praha 
11 – Jižní Město 
kontakt: Ilona  Bacílková, 
Michal Votava 
telefon: 272 916 482 
 
email: 
michal@proximasociale.cz, 
ilona@proximasociale.cz 

 



 
Terénní sociální práce – „Jižák“ 

 
 
 

Alternativní sociální pomoc při které pracovníci kontaktují  děti  a mládež  přímo v jejich prostředí a snaží se 
zprostředkovat  nezaujatou reflexi jejich chování, postojů a případně i nabídnout pomoc při řešení obtížných situací. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V MARINGOTCE MÁME OTEVŘENO: 
pondělí 14:00 – 16:00, úterý, středa, čtvrtek 16:00 – 19:00 

(liší se v závislosti na letní / zimní sezóně) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    turních skupin, 
q zprostředkování kontaktu s od- 
    bornou pomocí 
q organizace volnočasových aktivit
 
Terénní sociální práce je zaměřena 
na děti věku 10 – 15 let a mládež ve
věku 15 – 22 z regionu Jižního 
Města. Jako zázemí slouží 
pracovníkům Maringotka umístěná 
na Jižním Městě II Chodov.  

adresa: Proxima Sociale , Michno-
va 1622, Praha 11 – Jižní Město. 
 
Maringotka – sportovní hřiště mezi 
ulicemi Jarníkova, Klírova, Jižní 
Město II, Chodov 
kontakt: Klára Línková, Martin 
Křepela 
telefon: 272 916 482 
 
email: martin@proximasociale.cz, 
 

Základní cíle sociální práce 
v terénu: 
q prevence sociálně patologic- 
    kých jevů a možnost včasné in- 
    tervence, 
q monitorování dění v regionu Jižní-
    ho Města, 
q kontaktování ohrožených dětí a  
    mládeže přímo v jejich přiroze- 
    ném prostředí, 
q sledování a kontaktování subkul- 

 
 

 



 
My jsme tady také – 3BK1 

 
 
 

Iniciativa na podporu vybudování nízkoprahového  multifunkčního  centra v bývalé blokové kotelně 3BK1 v 
Brandlově ulici. 

 

 
 

 
Snažíme se: 
q zaktivizovat skupiny dětí a mláde-
    že , které žijí v sídlištním regionu   
    Jižní město - Praha11, 
q navázat  kontakt  s místní státní  
    správou na lokální i regionální ú- 
    rovni a ukázat na problémy  živo- 
    ta mladých na Jižním Městě, 
q prezentovat, nápady a aktivity  
    mladých, diskutovat možné pod- 
    poře a spolupráci při přípravě a  
    realizaci nízkoprahového centra 

    pro děti a mládež v prostorách  
    kotelny 3-BK-1, 
q realizovat mediální a podpůrnou  
    kampaň pro projekt 3BK1, 
q uspořádat benefitní akce pro  
    projekt 3BK1, 
q vytvoření multimediálního materi- 
    álu o celé iniciativě. 
 
Chcete vědět víc: 
Připojte se na www.3bk1.cz a staň-
te se naším sympatizantem, budete 

informováni o tom co se kolem 
na-šich aktivit děje. 
 
adresa: Proxima Sociale , 
Michnova 1622, Praha 11 – Jižní 
Město 
 
„My jsme tady také“ 
kontakt: Ladislav Rokos, Jindřich 
Racek 
email: racek@proximasociale.cz,  
www.3bk1.cz 



 
Jak nás vidí 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
q NÁVŠTĚVNÍCI: 
 
Vidím vás jako lidi, kteří se o nás
zajímají a kteří nám pomáhají přežít
ty nudné dny na jižáku, připravujete
pro nás zajímavé, finančně nená-
ročné výjezdy a to se cení! 
(HONZA) 
 
 
q Daniel Kroupa – senátor: 
 
…chtěl bych vyjádřit podporu klubu
Jižní pól, působící v oblasti Jižního
Města. Rád bych Vás informoval, že
jsem tento klub navštívil, seznámil se
na místě s jeho prací, kterou pova-
žuji za velmi prospěšnou, zejména
pro využití volného času problémo-
vé mládeže… 

q Jan Čechlovský - předseda  Čes- 
    ké asociace streetwork, sdružující 
    nízkoprahové sociální programy: 
 
O Jižním pólu vím dlouho, vlastně
od jeho začátku, protože se už taky 
dlouho znám s Jindrou Rackem,
který  je jeden z  jeho "otců". Teprve 
nedávno se mi ale podařilo se tam
konečně podívat, a musím přiznat,
že se mi tam moc líbilo. Na vlastní
oči jsem tam viděl hodně dobré
prostory a taky prima lidi, který tu
svoji práci "pro mladé a mladým"
dělají dost dobře. Takže jako před-
seda ČAS si říkám: kdyby takových
klubů bylo víc a víc... 
 
q Ing. Alice Žváčková – předsedky- 
    ně  o.s. KAMÍNEK,  ředitelka  Křes- 
 

    ťanského centra - Jižní Město,  
    zastupitelka MČ Praha 11: 
 
S klubem Jižní Pól jsem měla mož-
nost  se blíže seznámit skrze spolu-
práci s organizací Proxima Socia-
le a o.s. KAMÍNEK, jehož jsem
předsedkyní. Kvalita práce pra-
covníků klubu a jejich vysoká pro-
fesionální kompetentnost je vel-
kou oporou v naší práci a pomá-
há nám zvláště při řešení problé-
mů se zaváděním standardů níz-
koprahových klubů do praxe. Z
pohledu zastupitelky MČ Praha
11 musím konstatovat, že existen-
ce tohoto fungujícího nízkopraho-
vého klubu pro mládež je pro Jižní
Město velkým přínosem a je hod-
na podpory. 
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q Náklady 
 
mzdové náklady - hrubá mzda     530 186,89
vybavení           66 605,80
spotřební materiál        175 517,58
energie         205 343,95
Odborné služby (smlouvy o dílo)  2 028 929,00
nájem + ostatní služby s ním spojené     178 510,00
služby výrobní povahy         55 215,10
cestovní náklady          14 329,72
opravy,údržba          10 784,80
spoje             101 034,29
náklady - pracovní seminář VKJ Hamburk    115 707,00
ostatní         117 492,99
 
CELKEM               3 599 657,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
q HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK :  -9
 
q Výnosy 
 
MPSV       1 080 000,00
MHM PRAHA        910 000,00
MČ PRAHA 12        179 500,00
MČ PRAHA 11        175 000,00
MZ          117 000,00
NROS          297 902,46
Agentura Mládež – EU         80 885,05
Nadace EUROTEL          12 000,28
Nadace VIA        147 313,01
Ethum - realizace PRP       100 000,00
Česko-německý fond budoucnosti     110 250,00
spoluúčast VKJ Hamburk        54 021,78
vlastní příjmy organizace      195 025,90
úroky z účtu           47 905,17
členské příspěvky            1 300,00
 
CELKEM               3 508 103,65 
1.553,47 Kč  
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MINISTERSTVO PRÁCE A 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

1 080 000 

 
 

MAGISTRÁT HL. MĚSTA 
PRAHY 

910 000 

 
 

MINISTERSTVO 
ZDRAVOTNICTVÍ 

117 000 

 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 
11 

175 000 

 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 
12 

179 500 

 
 

NROS - Gabriel II 
118 055 

 
 

NROS - Pomozte dětem 
179 847 

 
 

NADACE VIA 
147 313 

 
 

Česko německý fond 
budoucnosti 

110 250 

 
 

Agentura Mládež – EU 
80 885 

 
 

NADACE EUROTEL 
12 000 

 
 



 

KC Krok

Rakovského 3138
Praha 12 – Modřany

143 00
Tel./fax: 241 770 232

E-mail:
krok@proximasociale.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Vladimír Bodlák

 

 
 

Občanské sdružení Proxima sociale 
 

Rakovského 3138, Praha 12 – Modřany 
kontaktní osoba: Bc. Ladislav Marek 

 
e-mail: office@proximasociale.cz 

 
IČO: 49 62 56 24, DIČ: 012/49 62 56 24 

 
bankovní spojení: ČS a.s., Novodvorská 434 

č. účtu 74 09 43 29/0800 
 
 

 

 
 
 

KC Jižní pól 
 
Michnova 1622 
Praha 11 – Háje 
149 00 
Tel./fax: 272 916 482 
 
E-mail: 
jiznipol@proximasociale.cz
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Jindřich Racek 
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