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PROXIMA SOCIALE

Jaké je na‰e poslání?
Proxima sociale zvy‰uje kvalitu Ïivota obãanÛ a pomáhá jim pfiekonávat nepfiíznivé Ïivotní situace.

A co to znamená?
V sídli‰tních regionech Prahy 11 a 12 poskytujeme komplex sociálních sluÏeb urãen˘ cílov˘m skupinám:
� neorganizovan˘ch dûtí a mládeÏe
� mladistv˘m pachatelÛm trestné ãinnosti
� matkám s dûtmi 
� nezamûstnan˘m
� a obãanÛm, potfiebujícím sociálnû právní poradenství.

Jaké jsou na‰e cíle:
1. poskytovat specifické typy sociálních sluÏeb, pfiedev‰ím komunitního a nízkoprahového charakteru, 

dle potfieb cílov˘ch skupin v místû pÛsobení.
2. zvy‰ovat kvalitu poskytovan˘ch sociálních sluÏeb:
� zavádûní standardÛ kvality a metodiky práce
� zvy‰ovat povûdomí o principech nízkoprahové a komunitní sociální práce.
� vzdûlávání pracovníkÛ, rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ v organizaci.

Struãná historie:
Základní idea provozovat sociální sluÏby zamûfiené na komunitu vznikla v roce 1994. V roce 1995 byla zapoãata reali-
zace prvních projektÛ v rámci Komunitního centra Krok: Nízkoprahov˘ klub pro dûti a mládeÏ, Terénní sociální práce na
Praze 12 – Modfiany a sociální byt urãen˘ pro mladistvé chlapce. V prvních tfiech letech byl provoz centra a jeho sluÏeb
financován z programu Phare EU a byl vyhlá‰en jako modelov˘ projekt pro práci s mládeÏí Rady Evropy. Od roku 1998
pfie‰lo na‰e sdruÏení k vícezdrojovému financování ãinnosti. V roce 2000 zaãíná realizace projektu dal‰ího Komutního
centra - JiÏní Pól na Praze 11 a tím i nová etapa rozvoje poskytovan˘ch sluÏeb o. s. Proxima Sociale. V následn˘ch
letech vznikají dal‰í programy, kter˘mi jsou: Sociální byt pro matky s dûtmi (pÛvodû byt pro mladistvé chlapce a dívky),
Obãanská porada, Jobklub – poradenství v pracovnû právních vztazích, Probaãní programy a preventivní programy pro
základní ‰koly. V uplynulém roce sdruÏení realizovalo deset samotn˘ch programÛ. 
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V˘konná rada obãanského sdruÏení Proxima sociale:

Pfiedseda sdruÏení (stat. zástupce): Martina Zimmermannová
Místopfiedseda sdruÏení: Ilona Bacílková
Tajemník: Stanislav Abrahám
âlenové: Martina Porkertová a Ladislav Rokos
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ZPRÁVA O âINNOSTI  KC KROK ZA ROK 2004

Úvodem

Rok 2004 byl pro Komunitní centrum Krok desát˘m rokem existence. Byl to rok v lecãem nároãn˘, ale také velmi zají-
mav˘. Stabilitu centra a profesionalitu pracovníkÛ provûfiily zmûny v managementu, v srpnu z postu fieditele ode‰el po
sedmi letech V. Bodlák.
Kromû pokraãující ãinnosti v základní programech KC Krok (o nichÏ detailnûji níÏe) se podafiilo rozvinout Preventivní
programy pro základní ‰koly (a realizovat je na tfiech Z· v regionu Prahy 12), dále etablovat novou sluÏbu pro dlouho-
dobû nezamûstnané obãany – Jobklub a také po více neÏ roãní pfiestávce oÏivit Probaãní resocializaãní program, vypra-
covat jeho metodick˘ manuál podle nov˘ch standardÛ sluÏby a poÏádat o jeho akreditaci, která mu byla posléze udû-
lena.

Rok 2004 byl také rokem prohlubování spolupráce – napfi.: s organizacemi pÛsobící v lokalitû Prahy 12 v rámci Komu-
nitního plánování, s regionálními poskytovateli sociálních sluÏeb v rámci pfiíprav projektu pro ãerpání prostfiedkÛ z ESF,
s âeskou asociací streetwork sdruÏující nízkoprahového sociální sluÏby pfii realizaci dobrovoln˘ch auditÛ kvality, 
s Verband für Kinder und Jugend Arbeit pfii letním t˘denním setkání v Hamburgu, s European Network on Street 
Children Worldwide v rámci konference o práci s rizikovou mládeÏí v Bruselu. 
Krokem do neznáma, nicménû dobr˘m smûrem, bylo rozhodnutí systematicky pracovat s dobrovolníky, velk˘m oboha-
cením nejen pro uÏivatele sluÏeb, ale i pro zamûstnance byla práce s lidmi rozdíln˘ch vûkÛ a Ïivotních zku‰eností,
z jin˘ch profesí i z jin˘ch zemí. Mnoho dobrého v roce 2004 do Kroku pfiinesli Hanka Procházková, Zdena Filípková,
Lenka Pavlová, Jitka Dohnalová, Jana Pulkertová a Jacob Behrens a jim za to patfií dík.
Rok 2004 byl hodnû pracovní, ale ãas se na‰el i na zábavu – spoleãnû s klienty jsme zrealizovali dva happeningy, pár
koncertÛ i v˘stavu fotek.
Byl to zajímav˘ a dobr˘ rok! 

Nízkoprahov˘ klub KROK

Rok 2004 probíhal v duchu intenzivní práce s cílovou skupinou. Podafiilo se nejen postupnû obnovovat dospívající
náv‰tûvnickou skupinu, ale dát prostor i nov˘m aktivitám - vznikla nová domovská skupina „La Resistence“, dívky si
vytvofiili vlastní prostor „Pink Ladies“, a vÛbec se hodnû tvofiilo (fotky, muzika, keramika, apod.) a pfietváfielo (opravy
a vymalování prostor). A nechybûly ani pravidelné aktivity (pfiedná‰ky, besedy, sportovní turnaje, happeningy, koncerty
a filmové kluby) a v˘jezdy (v zimû hory, v létû kola). 
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ZároveÀ se pracovníkÛm spoleãnû s náv‰tûvníky klubu dafiilo fie‰it problémy, které teenagerÛm pfiiná‰í Ïivot. V ãervnu
získal projekt Nízkoprahové klubu za svou ãinnost ãestné uznání v˘roãní ceny âasovaná Bota, kterou kaÏdoroãnû udû-
luje âeska asociace streetwork sdruÏující nízkoprahové sociální sluÏby.

Terénní sociální práce

Rok 2004 byl pro terénní práci zajímav˘ v nûkolika ohledech – poprvé za mnoho let se zde nekonala Ïádná personální
obmûna, dále se podafiilo úspû‰nû projít dobrovoln˘m auditem kvality poskytované uliãní práce, kter˘ byl vykonán pod
zá‰titou âeské asociace streetwork a také se mezi na‰imi klienty zaãalo objevovat více dívek, pro které jsme v klubu
GaráÏ vytvofiili vlastní prostor – vestavûné dfievûné patro. 
V pfiímé práci se podafiilo:

� Prohloubit klientskou práci v lokalitû Beránek – mobilní buÀka i v klubu GaráÏ.
� Zavést programové pondûlky v klubu GaráÏ (kultura, kreativita, hry, sport)
� Uskuteãnit nûkolik v˘jezdÛ a jednorázov˘ch akcí
� Prohloubit spolupráci s protidrogovou koordinátorkou, kurátory pro mládeÏ i ‰kolami

114 NOV¯CH KLIENTÒ 183 KLIENTÒ 3547 KONTAKTÒ 3714 INTERVENCÍ*

*(poradenství, rozhovor, krizová intervence, apod.)

CELKEM ZA TERÉNNÍ  SOCIÁLNÍ  PRÁCI

95 NOV¯CH KLIENTÒ 156 KLIENTÒ 2655 KONTAKTÒ4252INTERVENCÍ*

*(poradenství, rozhovor, krizová intervence, apod.)

CELKEM ZA KLUB KROK

49 NÁV·TùVNÍKÒ, KTE¤Í SE PODÍLELI NA REALIZACI VLASTNÍCH PROJEKTÒ (HUDEBNÍ ZKU·EBNA, FOTODÍLNA)

25 DOBROVOLNÍKÒ SE PODÍLELO NA REALIZACI AKCÍ (KONCERTY, V¯STAVY…)

10 KLIENTÒ SE ÚâASTNILO DOMOVSKÉ SKUPINY KLUBU „LA RESISTENCE“
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Sociální byt

pokraãoval v roce 2004 v naplÀování sv˘ch cílÛ a poslání. Pracovníci bytu zvolili pro loÀsk˘ rok tyto priority:

� vypracování metodického manuálu poskytované sluÏby dle standardÛ kvality rezidenãních sociálních sluÏeb, vãetnû
jeho uplatnûní v kaÏdodenní praxi, 

� posílení spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních sluÏeb v regionu Prahy 12 na fie‰ení konkrétních problémÛ
klientek sociálního bytu, 

� roz‰ífiení nabídky sluÏeb o poradenství v oblasti zamûstnanosti (Jobklub).

V období leden – prosinec 2004 bylo ubytováno celkem 14 klientÛ, z toho 5 matek a 9 dûtí. Ve vût‰inû pfiípadÛ se jednalo
o matky, které potfiebovaly pfieklenout ztrátu bezpeãného prostfiedí (napfi.: v souvislosti s rozvodem, domácím násilím,
atp.) a u v‰ech se podafiilo pozitivnû zasáhnout do jejich Ïivotních situací. S vût‰inou klientek jsme v kontaktu i po ukon-
ãení sluÏby a pracujeme s nimi v rámci post – péãe.
Celkem se o umístûní v období leden – prosinec 2004 ucházelo 82 klientÛ, z toho 31 klientek a 51 dûtí. Neubytovan˘m
uchazeãkám jsme se snaÏili nabídnout jiná fie‰ení jejich situace (poradenství, kontakty apod.).
V prÛbûhu realizace projektu jsme se prÛbûÏnû setkávali s dal‰ími spolupracujícími organizacemi, pfiedev‰ím OPD, 
azylov˘mi domy, MCSSP, Diakonií âCE atp.  

Obãanská poradna

Bûhem roku 2004 do‰lo pfiedev‰ím k nárÛstu poãtu pfiijat˘ch a vyfie‰en˘ch dotazÛ. Zmûnou v realizaci projektu OP bylo
zapojení dobrovolníkÛ do sluÏby, ktefií po pro‰kolení pÛsobili jako samostatní poradci.
SluÏba byla vyuÏívána celoroãnû, poradenství bylo poskytnuto 627 klientÛm bûhem 826 konzultací. Celkem bylo fie‰eno
1005 dotazÛ. NíÏe uvádíme pfiehled fie‰en˘ch problematik vãetnû procentuálního pomûru.

Majetkoprávní vztahy 22,3%
Bydlení 14,6%
Právní systém a ochrana 16,2%
Rodina a mezilidské vztahy 13,4%
Pracovnû právní vztahy 12,5%
Sociální pomoc 6,7%
Finanãní a rozpoãtová problematika 6,5%
Specifické skupiny obyvatel 2,7%
Poji‰tûní 2,3%
Ochrana spotfiebitele 0,6%
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CELKEM ZA SOCIÁLNÍ  BYT

14 UBYTOVAN¯CH KLIENTÒ

82 UCHAZEâÒ O UBYTOVÁNÍ

CELKEM ZA OBâANSKOU PORADNU

627 KLIENTÒ

826 KONZULTACÍ
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NÍZKOPRAHOV¯ KLUB PRO DùTI  A MLÁDEÎ KROK

Klub reaguje na potfieby náv‰tûvníkÛ a podporuje jejich iniciativu. Dochází zde k navazování kontaktÛ s klienty, souãástí
nabídky je i doprovodn˘ podpÛrn˘ a poradensk˘ servis, pfii fie‰ení jejich problémÛ a obtíÏí. 
Skupinu náv‰tûvníkÛ tvofií nejãastûji mladí z Modfian ve vûku 13 – 18 let.

Nabídku klubu doplÀují:
� stfiedeãní kluby s programem (sportovní turnaje, veãery s hostem, filmové kluby…)
� víkendové v˘jezdy (zhruba 1x za 3 mûsíce)
� hudební zku‰ebna (samosprávná aktivita, cca 13 hud.skupin, otevfiena dennû)
� koncerty (veãery s pfiíleÏitostí pro seberealizaci zaãínajících hud.skupin)
� happeningy (otevfiené dny pro vefiejnost ve spolupráci s náv‰tûvníky klubu)
� domovská skupina (1,5h t˘dnû – strukturovan˘ prog., interakãní hry, témata ãlenÛ)
� dívãí skupina (tématická dívãí setkání, volnoãasové akce)
� Noci v Kroku (veãerní programy s nocováním v centru)

Nabídka klubu slouÏí jako pfiíleÏitost pro dal‰í sociální práci – poradenství, krizové intervence, individuální klientskou
práci, nebo jen plní funkci doprovázení zátûÏov˘m obdobím dospívání.

otevfieno: 
pondûlí, stfieda, pátek - od 15:00 do 21:00 hodin (ve ‰kolním roce)
pondûlí, stfieda, pátek - od 12:00 do 18:00 hodin (v období prázdnin)

adresa: Rakovského 3138, Praha 4 - Modfiany
kontakt: Luká‰ Poruba, Lucie BlaÏková
telefon: 775 610 003
email: luk@proximasociale.cz, blazkova@proximasociale.cz
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TERÉNNÍ  SOCIÁLNÍ  PRÁCE –  MOD¤ANSKÉ ULICE

Terenní program je kontaktní práce, která spoãívá v docházení terénního sociálního pracovníka (streetworkra) do pfiiro-
zen˘ch míst setkávání mlad˘ch lidí v lokalitû

Terénní sociální pracovník kontaktuje klienty patfiící do cílové skupiny s cílem nabídky sociálních sluÏeb. K dal‰ím cílÛm
zejména patfií podporovat pozitivní zmûnu v Ïivotû klienta cílové skupiny, omezit rizika spojená s Ïivotním stylem cílové
skupiny, podporovat cílovou skupinu k aktivnímu a samostatnému fie‰ení sv˘ch obtíÏí, motivovat cílovou skupinu
k zapojení do dûní místní komunity, a motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného ãasu. 
Terénní pracovníci vyuÏívají jako zázemí „Boudu“ (mobilní buÀku), v lokalitû sídli‰tû Na Beránku. 
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otevfieno
Bouda: pravidelnû v pondûlí 15:00 – 17:00 a ve stfiedu 18:00 – 20:00h. Dal‰í otevírací ãasy jsou moÏné podle potfieb cílové skupiny.
GaráÏ: pravidelnû v pondûlí 15:00 – 20:00, stfiedu a ãtvrtek 15:00 – 21:00h.
Terénní sociální práce: pravidelnû pondûlí a stfiedu v lokalitû sídli‰tû Na Beránku 15:00 – 20:00h a v úter˘ 15:00 – 19:00h v ostatních
lokalitách Modfian

kontakt: Jindfiich Exner, Stanislav Abrahám, Petra Klingerová
telefon: 775 610 002
email: jindra@proximasociale.cz,abraham@proximasociale.cz, klingerova@proximasociale.cz
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OBâANSKÁ PORADNA 

Obãanská poradna pfiiná‰í nabídku ‰irokospektrého poradenství pro obyvatele místní komunity. Její koncepce vychází
z minimálních standardÛ Asociace obãansk˘ch poraden a zaji‰Èuje, aby obãané netrpûli neznalostí sv˘ch práv a povin-
ností, neznalostí dostupn˘ch sluÏeb, nebo neschopností vyjádfiit své problémy. Jedná se o bezplatnou sluÏbu urãenou
bez rozdílu v‰em obyvatelÛm (zejména) místní komunity, ktefií jejím prostfiednictvím mohou fie‰it problémy z tûchto
oblastí: sociální problematika, pracovnû a obãansko-právní vztahy, finanãní problémy, bydlení, problematika rodiny
a mezilidsk˘ch vztahÛ, lidská práva, správní fiád, ochrana spotfiebitele.
Poradna také na základû anal˘zy problémÛ obãanÛ (prostfiednictvím AOP) upozorÀuje zákonodárné orgány, orgány
místních samospráv a pfiíslu‰né orgány státní správy na nedostatky legislativy a souãasnû informuje subjekty poskytující
sluÏby na nefie‰ené problémy obãanÛ. Tím pfiispívá k rozvoji a zlep‰ení sluÏeb a fungování úfiadÛ na místní a celostátní
úrovni.
OP pfiiná‰í obyvatelÛm místní komunity moÏnost institucionální asistence pfii fie‰ení jejich tíÏiv˘ch Ïivotních situací. Oby-
vatelé komunity se tak stávají kompetentnûj‰í v fie‰ení Ïivotních obtíÏí.
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otevfieno
úter˘ a ãtvrtek od 10:00 do 18:00 (osobní konzultace),
od pondûlí do ãtvrtka od 10:00 do 17:00 (telefonické a emailové dotazy)

adresa: Rakovského 3138, Praha 4 - Modfiany
kontakt: Renata Baxová, Karolína Puttová
telefon: 241 770 232
email: poradna@proximasociale.cz 
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JOBKLUB

Jobklub reaguje na potfieby nezamûstnan˘ch místní komunity s cílem nabídnout jim komplexní poradenství a podporu
pfii hledání práce. 

Tato bezplatná sluÏba byla v první fázi urãena pfiedev‰ím mladistvím a mlad˘m dospûl˘m, postupnû se formou indivi-
duálních konzultací její pÛsobnost roz‰ífiila na nezamûstnané v‰ech problematick˘ch skupin (dlouhodobû nezamûstnaní,
nezamûstnaní v pfieddÛchodovém vûku, maminky po matefiské dovolené). Od roku 2005 bude sluÏba roz‰ífiena o nabíd-
ku otevfien˘ch kurzÛ pro nezamûstnané. Cílem kurzÛ je získání dovedností, které lze vyuÏít pfii hledání práce, vãetnû
základÛ práce na PC, s dÛrazem na sebeprosazení na trhu práce. Kurzy se budou konat vÏdy jednou za t˘den a budou
se opakovat v osmit˘denních cyklech. 
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otevfieno
individuální konzultace: pondûlí 15:00 – 18:00h

ãtvrtek 14:00 – 18:00h
skupinové sezení: ãtvrtek 15:00 – 16:00h

adresa: Rakovského 3138, Praha 4 - Modfiany
kontakt: Karolína Puttová, Luká‰ Poruba
telefon: 241 770 232
email: jobklub@proximasociale.cz
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SOCIÁLNÍ  BYT

Tato sluÏba pfiedstavuje krátkodobou pomoc Ïenám, matkám s dûtmi a mladistv˘m, které se ocitly v obtíÏné Ïivotní 
situaci spojené se ztrátou ãi selháním bezpeãného Ïivotního prostoru, domova nebo bytu, a na fie‰ení této situace
nestaãí samy.
Byt je urãen pfiedev‰ím klientkám z Prahy 12 a 4, ale mohou b˘t ubytovány i klientky z jin˘ch obvodÛ Prahy.
Základem je poskytnutí azylové formy umístûní v bytû 3+1 v bûÏné bytové zástavbû.

Klientkám jsou poskytovány tyto sluÏby

� sociální pomoc, intervence pfii fie‰ení základních sociálních problémÛ jako zamûstnání ãi bydlení
� poradenství zamûfiené na zvládnutí obtíÏné Ïivotní situace a na roz‰ífiení sociálních dovedností
� doprovodná ãinnost v úfiedních záleÏitostech

Kromû vyjmenovan˘ch sluÏeb mohou klientky vyuÏívat sluÏby obãanské poradny, kde je jim poskytováno poradenství
nejen z oblasti sociálních dávek a bytov˘ch problémÛ, ale i pracovnû právních vztahÛ, rodinn˘ch problémÛ apod. Kapa-
cita bytu je max. 6 lÛÏek. Doba pobytu se pohybuje v rozmezí jednoho mûsíce aÏ pÛl roku. Úhrada za pobyt ãiní pro
dospûlou osobu 70 Kã a pro dítû 30 Kã na den.
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adresa: adresa sociálního bytu je utajená 
(korespondence: KC Krok, Rakovského 3138, Praha 4 – Modfiany)

kontakt: Martina Zimmermannová, Renata Baxová
telefon: 775 610 004
email: martina@proximasociale.cz, baxova@proximasociale.cz
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PROBAâNÍ RESOCIALIZAâNÍ  PROGRAM

Program je urãen mladistv˘m pachatelÛm trestn˘ch ãinÛ, ktefií tento program nav‰tûvují v rámci alternativních trestÛ,
tzv. pfiimûfien˘ch omezení. Skupinová setkání probíhají 1x t˘dnû v rozsahu 2 hodin, doplnûná jsou víkendov˘m a t˘den-
ním v˘jezdov˘m programem a individuální prací s klientem. Délka programu je 6 mûsícÛ. 
Tuto formu programu realizujeme od roku 1997. 
Tento program je akreditován Ministerstvem spravedlnosti âR.

PREVENTIVNÍ  PROGRAMY NA ZÁKLADNÍCH ·KOLÁCH

KC Krok nabízí dlouhodob˘ kontinuální interakãní program. Program je zamûfien na práci s tfiídním kolektivem ÏákÛ dru-
hého stupnû základní ‰koly. Zacílení programu je na Ïáky sedm˘ch aÏ devát˘ch roãníkÛ, nabídku lze uzpÛsobit potfiebám
‰koly. Cílem je podpora zdravého Ïivotního stylu, informovanost a vytváfiení postojÛ k sociálnû patologickému chování,
vãetnû drogov˘ch závislostí, s dÛrazem na rozvoj osobnosti a zdravé sebepojetí.

Náplní jednotliv˘ch blokÛ programu je práce s tfiídou prostfiednictvím diskusí, sebepoznávacích, v˘tvarn˘ch a relaxaã-
ních technik. Jedním ze základÛ práce se Ïáky je vytváfiení bezpeãného prostfiedí pro podporu otevfienosti pfii tématech.
Jednou z v˘hod programu je moÏnost pfiesahu do sekundární prevence s vyuÏitím dal‰ích sluÏeb zafiízení, pfiípadnû
ostatních odborn˘ch pracovi‰È v regionu, se kter˘mi KC Krok spolupracuje.
Program je nabízen a  realizován na základních ‰kolách v rámci lokality Modfian.

11

adresa: Rakovského 3138, Praha 4 - Modfiany
kontakt: Jindfiich Exner, Gabriela Böhmová
telefon: 241 770 232
email: krok@proximasociale.cz

adresa: Rakovského 3138, Praha 4 - Modfiany
kontakt: Lucie BlaÏková, Jindfiich Exner
telefon: 241 770 232
email: blazkova@proximasociale.cz, jindra@proximasociale.cz

VZ PS 04 COMPLET NEW  1.6.2005  11:57  Stránka 13



VZ PS 04 COMPLET NEW  1.6.2005  11:57  Stránka 14



13

ZPRÁVA O âINNOSTI  KC JIÎNÍ  PÓL ZA ROK 2004

Klub JiÏní Pól

Rok se se‰el s rokem a s nadsázkou lze fiíci, Ïe v˘prava k vysnûnému JiÏnímu Pólu v Praze 11, kterou organizuje o.s.
Proxima Sociale je stále na cestû. Pracovníci jsou stále v dobré kondici a psi táhnou vrchovaté sánû, obãas se pokazí
poãasí, ale toho si snaÏíme moc nev‰ímat. Konec metafor a poohlédnûme se za uplynul˘m rokem. 
V roce 2004 uÏ mÛÏeme povaÏovat sluÏbu NZDM JiÏní Pól za stabilní a profesionálnû poskytovanou (realizace rozvojo-
vého auditu kvality v r.2003), s kterou uÏivatelé poãítají a umûjí jí vyuÏívat. 
Denní provoz klubu se pfiizpÛsobil velkému vûkovému rozmezí náv‰tûvníkÛ klubu, pfiibyla stálá skupina mal˘ch dûtí,
která si vyÏaduje vût‰í díl pozornosti (moÏná i na úkor ostatních, „ménû zlobiv˘ch“ klientÛ) a jiné metody práce
s v˘chovn˘mi prvky. Zaãali jsme komunikovat s rodinami mal˘ch dûtí. Také jsme se kvÛli nároãnosti práce s dûtmi 
rozhodli vymezit jim pravideln˘ ãas v klubu od 15 do 18 hodin, aby star‰í klienti neunikali na‰emu zájmu. Zaãali jsme se
vûnovat douãování, a to jak mal˘ch dûtí (pravopis, matematika), tak star‰ích uÏivatelÛ (pfiíprava na závûreãné zkou‰ky).

âeho si nejvíc váÏíme je spolupráce s dobrovolníky a klienty, ktefií pomáhají pfii realizaci aktivit, které se snaÏí ovlivÀovat
dûní a situaci v regionu. V uplynulém roce se jednalo zejména o akce iniciativy „My jsme tady také“ a tradiãní festivaly
– Benefice pro 3BK1 Rock Cafe, Bananafest, Lasiãka v PapiÀáku, Dobytí JiÏního pólu IV. A tak je slu‰né na tomto místû
podûkovat:
Petru Ko‰kovi, Jifiímu Tomá‰kovi, SM Lomoz, Jifiinû, Neomluven˘m divadelníkÛm, ·moulovi, Václavu Sva‰kovi, Tomá‰i
Pfiíhodovi, Jakubovi Dvofiákovic, Tfiem Sestrám a Fanánkovi, Julkovi, ·árce, Mírovi Jr. + Mírovi Sr., Milo‰ovi, Honzajsovi
+ Bolkovi, Bulvû za kotlety, Unnijazzu, PeÈovi Klímovic, Lájo‰ovi + Pájo‰ovi, Pavlíkovi SvatoÀovic, Eviãce a Radkovi,
fotografce Janû, Projektillum, Divnopostoyakum, klubu Rock Cafe, Zuzanû, Daníkovi PeckÛ, paní Drozdové, ·í‰e, Hon-
zíkovi PaulÛ, âahounovi, Va‰kovi, Shivû a Shántímu Kfiepelovic, Milanovi a dále speciální DÍK v‰em, na které jsme si
nevzpomnûli. 

97 NOV¯CH KLIENTÒ 117 KLIENTÒ 2365 INTERVENCÍ*4680KONTAKTÒ

*(poradenství, rozhovor, krizová intervence, apod.)

CELKEM ZA KLUB JIÎNÍ  PÓL
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Preventivní programy na ‰kolách

Za rok 2004 jsme nav‰tívili nûkolik základních ‰kol a dal‰í ‰koly jsou rozjednány do roku 2005. Programem jsme oslo-
vili 16 tfiíd, tj. 348 ÏákÛ a zejména se snaÏíme seznámit mladé lidi z regionu s tím, co dûláme. Nûktefií z osloven˘ch zaãali
pravidelnûji nav‰tûvovat klub a do klubu pfiicházejí se základními pfiedstavou o náplni na‰í sluÏby. 

Návazné preventivní programy v klubu

Dvakrát do mûsíce realizujeme tzv. diskutaãní veãery na rÛzná témata. Je na nás, jak dané téma zpracujeme, nûkdy se
jedná o filmov˘ klub nebo si pozveme hosta do klubu. 

Pravidelné programy v klubu

Myslíme tím programy, které se kaÏd˘ mûsíc opakují napfi. rÛzné turnaje, v˘tvarné dílny, filmové kluby apod. V daném
mûsíci mají své místo i ãas v t˘dnu, coÏ je pro klienty velmi dÛleÏité. Chodí na akce, které je nûjak˘m zpÛsobem zaujaly
ãi zajímají a tím otvírají prostor pro návaznou sociální práci.

V˘jezdy

Uskuteãnil se v˘jezd na zimní „Drozdovic boudu“ v Jizersk˘ch horách, kter˘ naplnil dûní v klubu novou energií, pfiibyli
noví „stálí“ klienti do jádra klubu. O prázdninách se konaly dal‰í 3 v˘jezdy – sjezd Vltavy na raftech, v˘jezd na ·umavu
ve stylu agroturistiky (spí‰ mlad‰í náv‰tûvníci) a spolupofiádání Boskovického festivalu (pro star‰í). Klienti projevují
o v˘jezdy zájem. 

Souãástí klubov˘ch aktivit je také hudební zku‰ebna, kterou za rok 2004 vyuÏívalo 16 skupin mlad˘ch hudebníkÛ 
(78 mlad˘ch lidí z JiÏního mûsta). âásteãnû úãinkovali na akcích pofiádan˘ch JiÏním Pólem, v kvûtnu probûhl v KD 
Opatov koncert v‰ech skupin, jehoÏ v˘tûÏek se vrátil do zku‰ebny v podobû nového vybavení.

Bûhem roku 2004 si v klubu 3 klienti odbyli svÛj alternativní trest (OPP, celkem v rozsahu 480 hodin). Byli zapojeni jak
do provozu klubu v konkrétních aktivitách (dramatick˘ krouÏek, úãast na v˘jezdu, pofiádání kulturních akcí, programy
v klubu..), tak pfii údrÏbû a úklidu klubu. Spolupráci s probaãní sluÏbou hodláme dále rozvíjet a nabízet klub k realizaci
alternativních trestÛ. 

Probûhl pouãn˘ pobyt v Hamburku, kde si cel˘ t˘m mûl trochu ãas dohromady probrat svojí práci, ocenit si ji, nabrat
nové nápady a domluvit velk˘ v˘let na pfií‰tí prázdniny do Hamburku zase s klienty! Poãítáme s prÛbûÏnou komunikací
mezi writery, hip-hopery a pracovníky od nás a z Nûmecka (Kroku se to t˘ká taky!). Na‰i klienti uÏ s v˘jezdem poãítají.

14
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Terénní sociální práce – JiÏák 

V roce 2004 pokraãoval ná‰ program terénní sociální práce „JiÏák“ zamûfien˘ na dûti a mládeÏ z JiÏního Mûsta. SluÏbu
terénních pracovníkÛ, kterou poskytují pfiímo na ulicích sídli‰tû, vyuÏívalo opakovanû pfies 170 klientÛ. Nejvíce jsme se
vûnovali kontaktní práci, poradenství a doprovázení v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích.
Pro mladé lidi jsme uspofiádali nûkolik velk˘ch kulturních akcí, mezi nimi nûkolikát˘ roãník hudebního festivalu Bana-
nafest na Toulcovû dvofie nebo první roãník festiválku Marína Street Párky u na‰í chodovské kontaktní maringotky. Podí-
leli jsem se na dvoudenním kulturním open-airu pro mladé obyvatele sídli‰tû „Lasiãka v papiÀáku“.
O prázdninách jsme s klienty a dobrovolníky uÏ ponûkolikáté vyjeli na pomoc organizátorÛm festivalu v Boskovicích.
V rámci pofiadatelské sluÏby jsme tam vyuÏili na‰e dovednosti terénních pracovníkÛ a pomáhali tak pfiedcházet nepfií-
jemnostem, k jak˘m na podobn˘ch velk˘ch akcích dochází. Druh˘ nûkolikadenní prázdninov˘ v˘jezd smûfioval do praÏské
·árky, kde jsme lezli na skály.
V rámci plo‰ného sledování sociální situace v lokalitû mûstské ãásti Praha 11 jsme se zapojili do celopraÏského sãítání
bezdomovcÛ a spolupracovali s o.s. Eset-help.

Jobklub

Jedná se o novû vzniklou sluÏbu, která reaguje zejména na potfieby star‰ích klientÛ Nízkoprahového klubu a terenní
sociální práce. Jobklub byl zejména otevfien pro cílovou skupinu studentÛ ve vûku 15 - 26let a také pro dospûlé klienty,
ktefií se snaÏí fie‰it situaci t˘kající se studia, pfiíleÏitostné práce nebo zamûstnání z regionu Prahy 11. V roce 2004 se tato
sluÏba postupnû rozvíjela a zásadní pro ni byla podpora od firmy Provident Financial s jejíÏ pomocí bylo zfiízeno pevné
pfiipojení k internetu a tím se usnadnil pfiístup k dÛleÏit˘m informacím. Zásadním tématem konzultací byly zejména
prázdninové brigády klientÛ do 20 let. Na základû této zku‰enosti byl iniciován vznik svépomocné skupiny klientÛ, která
sbírala a distribuovala nabídky práce mezi vrstevníky.

92 NOV¯CH KLIENTÒ 124 KLIENTÒ 1507 KONTAKTÒ 2244 INTERVENCÍ*

*(poradenství, rozhovor, krizová intervence, apod.)

CELKEM ZA TERÉNNÍ  SOCIÁLNÍ  PRÁCI

CELKEM ZA JOBKLUB

25 KLIENTÒ

285 KONZULTACÍ
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Iniciativa My jsme tady také – My jsme také v Evropû

V návaznosti na ãinnost klubu JiÏní pól vznikla iniciativa „My jsme tady také“. Je to skupina mlad˘ch lidí z JiÏního Mûsta,
ktefií se rozhodli podpofiit ideu vzniku multifunkãního 3BK1 centra pro dûti a mládeÏ v prostorách b˘valé blokové kotel-
ny 3-BK-1. Iniciativa zaãala vyvíjet ãinnost v ãervnu 2003 a to díky financím získan˘m z projektu MládeÏ Evropské unie. 

Pro období 2004-2005 byla na‰e iniciativa znovu podpofiena ze zdrojÛ agentury MládeÏ. Navázali jsme kontakty se
zahraniãními partnery a roz‰ífiili na‰e body kampanû.

Aktivity, které byly v roce realizovány:

� Ve dnech 25.-27.2. 2004 se konal happening mládeÏe na zastávkách metra trasy C – Háje – Opatov – Chodov. Na této
akci byly rozdávány informace o iniciativû a kotelnû, prezentována vize v˘stavby multifunkãního centra pro dûti
a mládeÏ na JiÏním mûstû.

� Dne 29.3. 2004 se uskuteãnil benefiãní koncert v klubu Rock café na Národní tfiídû, vystoupily kapely Tfii sestry, Hait!,
Imunita. Z v˘tûÏku této benefiãní akce bylo ãásteãnû financováno vypracování provádûcího projektu pro kotelnu.
Tento benefiãní koncert byl podpofien nadací Divoké husy, která zdvojila v˘tûÏek z benefice, kter˘ se vy‰plhal na 
50 000,- Kã

� Celou dobu ãinnosti Iniciativy jsou systematicky oslovována média. 
� Dne 15.11. 2004 jsme uspofiádali 2.diskusní podveãer s politiky, bohuÏel s daleko men‰ím úspûchem neÏ v loÀském

roce. Na stranû „diskuse-chtivé“ mládeÏe problém nebyl, dostavilo se 65 mlad˘ch lidí z JiÏního Mûsta, av‰ak z poli-
tické reprezentace, a to i pfies to, Ïe bylo osloveno pfies 60 osob aÈ uÏ z komunální politiky, magistrátu, ministerstva
práce a sociálních vûcí a parlamentu se nedostavil nikdo. Byli jsme velmi rozãarováni a o to více byli rozãarováni
mladí lidé, ktefií se mohli doma „dívat na televizi“ namísto toho aby ãekali na politiky, ktefií se nedostavili. Domnívá-
me se, Ïe to není dobr˘ pfiíklad pro mladé lidi, ktefií budou do dvou let také rozhodovat o budoucnosti tohoto státu. 

Na rok 2005 jsou naplánovány tyto aktivity:

� Graffiti workshop „Evropská ulice“ ve dnech 11. – 13.3. 2005 za úãasti ãesk˘ch, 
francouzsk˘ch, nûmeck˘ch a belgick˘ch v˘tvarníkÛ

� V˘stava v praÏské galerii „NábfieÏí“ ve dnech 18.3. – 25.3. 2005 
� V˘stava v bruselské galerii „La galerie du moment“ ve dnech 1.4. – 14.4. 2005
� Benefiãní koncert pro kotelnu opût v klubu Rock café, tentokrát za úãasti kapely Divokej Bill, dne 6.4. 2005

kontakt Ladislav Rokos, www.3bk1.cz, rokos@proximasociale.cz

16
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NÍZKOPRAHOV¯ KLUB PRO DùTI  A MLÁDEÎ JIÎNÍ  PÓL

Klub je zázemím pro neorganizované dûti a mládeÏ z JiÏního Mûsta - Praha 11, ve vûku od 13-ti do 19-ti let. Klub jim
nabízí jak prostor pro realizaci jejich aktivit, tak pfiirozen˘ kontakt s vrstevníky i pracovníky. Setkávají se s respektem,
pfiijetím a profesionálním pfiístupem ze strany pracovníkÛ, ktefií zaji‰Èují provoz klubu a jsou s nimi dennû v kontaktu.
Následnû pak mohou vyuÏít poradenského servisu nebo jin˘ch prvkÛ sociální práce a tak se snáze orientovat v Ïivotních
situacích, které jsou pro nû nové nebo obtíÏné. Klub má moÏnost na potfieby klientÛ reagovat rychle, vychází jim vstfiíc
a je pfiijímán z jejich strany jako pfiirozená souãást kaÏdodenního Ïivota.

Nabízíme

� pravidelné programy, pfiipravované spoleãnû s náv‰tûvníky klubu
� pomoc, radu, a podporu v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích
� poradenství a kontakty na specializované instituce
� prostor a pomoc pro realizaci nápadÛ
� smysluplnou alternativu trávení volného ãasu, spoluvytváfiení Ïivotního stylu, 

získávání Ïivotních zku‰eností v kolektivu vrstevníkÛ

Zaruãujeme

� anonymitu
� spolupráci jen v pfiípadû zájmu ze strany uÏivatelÛ
� respekt a vstfiícnost

otevfieno 
pondûlí aÏ pátek 15:00 – 21:00hod

adresa: Michnova 1622, Praha 11
kontakt: Ilona Bacílková, Michal Votava
telefon: 272 916 482, 775 060 042
email: ilona@proximasociale.cz, michal@proximasociale.cz
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TERÉNNÍ  SOCIÁLNÍ  PRÁCE –  J IÎÁK

Alternativní sociální pomoc pfii které pracovníci kontaktují dûti a mládeÏ pfiímo v jejich prostfiedí a snaÏí se zprostfied-
kovat nezaujatou reflexi jejich chování, postojÛ a pfiípadnû i nabídnout pomoc pfii fie‰ení obtíÏn˘ch situací.

Cíle programu

� monitorování dûní v regionu JiÏního Mûsta
� kontaktování skupin dûtí a mládeÏe
� sledování a kontaktování skupin a jednotlivcÛ z subkultur
� zprostfiedkování odborné pomoci
� situaãní poradenství 
� organizace aktivit pfiímo v ulicích JiÏního Mûsta

Zaruãujeme

� anonymitu
� individuální pfiístup
� respekt k potfiebám klientÛ a lokality

Kontaktní místo Maringotka u hfii‰tû Jarníkova – Klírova JiÏní Mûsto II

otevfieno
Léto úter˘, stfieda, ãtvrtek    16:00 – 19:00hod
Zima úter˘, stfieda, ãtvrtek    15:00 – 18:00hod

kontakt: Petr Ko‰ek
telefon: 775 060 041
email: petr@proximasociale.cz

18
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JOBKLUB

Jobklub vytváfií prostor pro podporu pfii základních úkonech, které jsou potfiebné pfii hledání nového zamûstnání, 
brigády, studijního oboru. Dále pak zvy‰uje moÏnosti získání uplatnûní na trhu práce pomoci vzdûlávacího programu,
kter˘ rozvíjí sebepoznání, komunikaãní schopnosti a dává instrumentální návody jak postupovat pfii jednání s potencio-
nálními zamûstnavately. SluÏba je urãena pro v‰echny klienty z regionu Praha 11. V rámci sluÏby spolupracujeme se
Sociálním a zdravotním odborem MC Praha 11 dále pak s o.s. Formika.

Nabízíme

� pracovnû právní poradenství
� radu pfii orientaci na trhu práce
� radu pfii volbû ‰koly
� pomoc pfii sepsání motivaãního dopisu, Ïivotopisu
� asistenci pfii hledání práce po internetu
� vzdûlávací program jak si poradit na trhu práce

otevfieno
pondûlí 13:00 – 17:00hod  
úter˘ 10:00 – 13:00
ãtvrtek 13:00 – 17:00

adresa: Michnova 1622, Praha 11, zvoÀte na zvonek
kontakt: Tomá‰ Pfiíhoda
telefon: 272 916 482
email: prihoda@proximasociale.cz
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LIDÉ 2004

KOMUNITNÍ  CENTRUM KROK

Vûra KrekáÀová fieditelka
Martina Zimmermannová zástupkynû fieditelky, sociální byt
Luká‰ Poruba nízkoprahov˘ klub, jobklub
Lucie BlaÏková nízkoprahov˘ klub, preventivní programy
Jindfiich Exner terenní sociální práce, preventivní programy
Stanislav Abrahám terenní sociální práce, probaãní program
Renata Baxová obãanská poradna, sociální byt
Karolína Puttová obãanská poradna, jobklub
Gabriela Böhmová probaãní program
Vladimír Bodlák fieditel do 08.2004

KOMUNITNÍ  CENTRUM JIÎNÍ  PÓL

Jindfiich Racek fieditel
Ilona Bacílková nízkoprahov˘ klub, preventivní programy
Michal Votava nízkoprahov˘ klub, preventivní programy
Martin Kfiepela terenní sociální práce
Ladislav Rokos koordinace projektu My jsme tady také

Jifií Fifit úãetní
Milan Kinkor supervizor
Petr Klíma supervizor
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PROXIMA SOCIALE –  F INANâNÍ  ZPRÁVA ZA ROK 2004

NÁKLADY v Kã

mzdové náklady – hrubá mzda 1.631.945,00
CVS – sluÏné 6.000,00
dohody o provedení práce DPP 64.009,00
zákonné sociální a zdravotní  poji‰tûní – 35% hrubé mzdy 571.188,00
CVS – o‰atné, stravné 43.740,00
zákonné sociální poji‰tûní zamûstnancÛ 6.891,00
honoráfie – sluÏby externistÛ 918.895,00
elektfiina 35.549,70
teplo a TUV 213.704,70
plyn 1.195,50
vodné, stoãné 24.765,00
opravy, údrÏba 23.341,00
odvoz odpadu 2.762,30
nájem + ostatní sluÏby s ním spojené 144.932,20
telefonní poplatky 105.847,20
TV + rozhlas poplatky 3.382,02
bankovní poplatky 7.378,50
pohonné hmoty 401,00
ceny do soutûÏí 2.374,00
kanceláfiské potfieby 41.500,50
úklidové a ãistící potfieby 5.318,00
odborná literatura, ãasopisy 659,00
drobn˘ materiál 77.256,48
cestovné – zamûstnanci 37.700,00
doprava 1.155,00
po‰tovné, v˘platné 6.268,00
vzdûlávání (kurzovné,semináfie) 11.600,00
propagace, tisk 29.896,70
poji‰tûní 21.562,00
ostatní pfiijaté sluÏby (ubytování, strav., kopírování, fotopráce atd. ..) 270.735,80
ãlenské pfiíspûvky – poskytnuté 4.850,00
pokuty a penále 600,00
náklady na reprezentaci 2.345,00
pofiízení DDHM 76.999,12
nákup zboÏí 32.599,80

CELKEM 4.429.346,32
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23

V¯NOSY v Kã

MPSV – dotace ze státního rozpoãtu 1.388.200,00
MHM PRAHA (dary, granty) 1.509.000,00
Mâ PRAHA 12 213.200,00
Mâ PRAHA 11 135.000,00
MZ âR – dotace 176.000,00
M·MT – dotace 230.000,00
NROS – Pomozte dûtem 65.402,72
Institut dûtí a mládeÏe 124.850,45
AOP – Spotfiebitelsk˘ ekoservis 18.125,00
Nadace VIA 27.686,99
Probaãní program 99.000,00
âesko – nûmeck˘ fond 113.522,50
Nadace Divoké husy 19.575,00
Provident Financial 24.000,00
v˘nosy zdaÀované (spoluúãast na zahr. v˘jezdu) 16.500,00
pfiijaté penûÏité dary 2.650,00
pronájem zku‰ebny, vstupné … 94.842,00
pfiíjem od klientek – soc. byt 61.612,00
trÏby za prodané zboÏí 43.431,50
úroky z úãtu 17.497,45
pfiijaté ãlenské pfiíspûvky 3.700,00

CELKEM 4.383.795,61
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za sponzorské dary dûkujeme spoleãnostem

Active 24
Oskar – âesk˘ mobil
Microsoft
¤ízení letového provozu âR
SGS Czech Republic s.r.o.
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PROXIMA SOCIALE OBâANSKÉ SDRUÎENÍ
Rakovského 3138, Praha 12 – Modfiany, telefon – 241 770 232

Iâ: 49625624, DIâ: CZ49625624
bankovní spojení – âeská spofiitelna, a.s. – 74094329/0800

office@proximasociale.cz, www.proximasociale.cz
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