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VYKROCENÍ
Úvodem

ˇ

Vážení čtenáři,

znát „svou historii“ je velice důležité. Přináší to poučení i inspiraci pro přítomnost a budoucnost. 
Ohlédnutí je publikace výjimečná především svým obsahem. Věnuje se historii nestátní 
neziskové organizace Proxima Sociale, která si za dobu své existence vydobyla významné 
místo mezi organizacemi poskytujícími sociální služby komunitního charakteru. Mimořádná 
je také forma, jakou je historie čtenářům předkládána. Je dobře, že si Proxima Sociale nadělila 
Ohlédnutí ke svým 20. narozeninám.

Stěžejním celkem práce jsou rozhovory s klíčovými protagonisty uplynulých dvou desetiletí. 
Se zakladateli organizace, se všemi, kdo se postupně vystřídali v  ředitelské funkci, 
s předsedou správní rady, s dlouholetými úředníky Úřadu městské části Praha 12, na jejímž 
teritoriu Proxima Sociale vznikla a dodnes zde má své hlavní působiště, i s několika stěžejními 
pracovníky, kteří zůstávají Proximě Sociale věrní už řadu let. Děkujeme všem, kdo rozhovor 
poskytli, podělili se o své osobní příběhy a zkušenosti spojené s Proximou Sociale a pomohli 
tak zaplnit některá bílá místa v její historii.

Díky těmto rozhovorům jsme si mohli leccos ozřejmit. Vychází z nich mimo jiné i to, že většina 
věcí, o něž Proxima Sociale usiluje nebo k nim směřuje v současnosti, byla v nějaké latentní 
podobě i  na  jejím začátku. De facto se svým vývojem vrací ke  svým kořenům – k  tomu,  
že takovou, jakou byla, chce být i  do  budoucna. Samozřejmě v  jiných podmínkách daných 
novou legislativou, vznikem konkurenčního prostředí i  v  oblasti sociálních služeb, dvěma 
desetiletími odborného růstu a  sbírání vlastních zkušeností atd. Limitem jsou zejména 
peníze, kapacitní možnosti týmu Proximy Sociale i přístup některých radnic. 

Přeji vám pěkný čtenářský zážitek a Proximě Sociale hodně energie do dalších let.

Za redakční tým publikace

PhDr. Blanka Šrámková
editorka  
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1. 
(K)ROK ZA (K)ROKEM
Historie a vývoj Proximy Sociale – data a události (1993–2013)

hraček (Toy Story) – vůbec první celovečerní film 
založený čistě na  počítačové grafice; v  Praze 
je poprvé uveden „veleúspěšný muzikál Jesus 
Christ Superstar autorů T. Ricea a A.L. Webera“ .

1996 
Zahájení terénní práce s mládeží

První volby do  Poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR končí patem – menšinovou 
vládou pravicové koalice; byl spuštěn 
celosvětový vyhledávač Google; Svěrákův 
Kolja sklízí úspěchy nejen u  nás, když získává 
Oskara a  Zlatý glóbus za  nejlepší neanglicky 
mluvený film; Michael Jackson se vydává na své 
třetí a  poslední celosvětové turné HIStory, při 
kterém zavítá i do ČR.

1997
Zahájen probační a resocializační 
program; nový klub Garáž 
s U-rampou a maringotka Bouda  
jako zázemí pro terénní pracovníky 
(obě místa v regionu Prahy 12)

Václav Havel se oženil s  Dagmar 
Veškrnovou; po demisi Václava Klause z postu 
premiéra poprvé v  dějinách ČR padla vláda; 
Moravu a  východní Čechy postihly rozsáhlé 
povodně, jejichž tragickým symbolem se stala 
zcela zničená vesnice Troubky; proběhl první 
úspěšný pokus klonování savce – ovce Dolly; 
kiny proplouval Leonardo DiCaprio na  palubě 
kasovního trháku Titanic – filmu, který poprvé 
v historii překonal tržbu 1 mld. USD.

1993
Založení sdružení Proxima Sociale

Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem 
nově vzniklé České republiky a na trhu se objevuje 
nová měna – česká koruna; Maastrichtskou 
smlouvou byla založena Evropská unie; zemřel 
americký zpěvák a skladatel Frank Zappa; do kin 
vkráčeli dinosauři v  podobě Jurského parku, 
který se na dlouho stal kasovně nejúspěšnějším 
filmem všech dob.

1994
Příprava zahájení činnosti: psaní 
projektů (program Phare EU), 
získávání prostor

V  ČR proběhla druhá a  závěrečná vlna 
kuponové privatizace; začala zde vysílat první 
komerční televize – TV NOVA; od listopadových 
komunálních voleb se samostatný obvod 
s  katastrálními územními celky (Modřany, 
Komořany, Cholupice, Točná a  Kamýk) stává 
městskou částí Praha 12; v kinech nás dojímal 
geniální Forrest Gump; po  tragické smrti 
svého frontmana Kurta Cobaina se rozpadá 
legendární skupina Nirvana.

1995
Zahájení činnosti Komunitního centra 
Krok v Praze 12 (Modřany)

Česká republika vstoupila do  OECD; 
Evropou otřásaly hrůzy z vrcholící války v bývalé 
Jugoslávii; v kinech nejen děti uchvacuje Příběh 

1998
Do Azylového bytu poprvé 
přijímány i matky s dětmi

Propukla asijská a  následně ruská krize, 
které znamenaly problémy pro většinu světové 
ekonomiky; prezidentem České republiky byl 
zvolen Václav Havel, premiérem se stal Miloš 
Zeman; čeští hokejisté bodovali na  zimních 
olympijských hrách v  Naganu a  domů přivezli 
zlato; umírá ikona francouzského filmu, 
nezapomenutelný Jean Marais.

1999
Zapojení do přípravy standardů 
kvality v sociálních službách

Jako společná měna členů EU je přijato 
euro; Česká republika vstupuje do NATO; český 
hokejový tým potvrdil svou vynikající formu 
a z norského Lillehammeru přivezl titul mistrů 
světa; úspěchy sklízí první díl kultovní filmové 
trilogie Matrix a  z  rádií se na  nás valí tehdy 
debutující Britney Spears.



Prezidentem ČR byl zvolen Václav Klaus; 
v  celostátním referendu hlasovala většina 
pro vstup ČR do Evropské unie; definitivně se 
rozpadla Svazová republika Jugoslávie; došlo 
k  tragické havárii raketoplánu Columbia; kina 
doslova zahltily filmové trilogie – počínaje 
Pánem prstenů přes Matrix a Kill Bill až po třetí 
pokračování filmu Terminátor. 

2004
Zahájení poskytování Programu 
primární prevence;  
zahájení programu Job klub

Česká republika vstoupila do  Evropské 
unie; premiérem ČR se stává Stanislav 
Gross; slovenské Tatry zasáhla devastující 
vichřice, která zničila na  12  000 hektarů 
lesa; jihovýchodní Asii zasáhlo nebývale silné 
zemětřesení a  následná vlna tsunami – počty 
lidských obětí se odhadují na  250  000; byla 
založena sociální síť Facebook; kina válcuje 
očekávané a  superúspěšné pokračování 
příběhu zeleného zlobra Shreka.

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)

Českým premiérem se stal Jiří Paroubek; naši 
hokejisté opět získali titul mistrů světa; Česká 
televize zahájila vysílání svého zpravodajského 
kanálu ČT 24; zemřel papež Jan Pavel II.; došlo 
k  teroristickým útokům na  londýnské metro 
a  hurikán Katrina způsobil pustošivé povodně 
v  americkém New Orleans; v  kinech bodovalo 
čtvrté pokračování fantasy ságy o  Harrym 
Potterovi. 

2000
Otevření nízkoprahového Klubu  
Jižní pól v Praze 11 (Jižní Město)

Celý svět se obává „problému roku 2000“ 
(neboli „Y2K“) v souvislosti s příchodem nového 
tisíciletí a  s  ním související adaptabilitou 
počítačových systémů; z  letní olympiády 
v  Sydney si zlatou medaili přiváží kanoistka 
Štěpánka Hilgertová; ceny filmových kritiků 
sklízí historický epos Ridleyho Scotta Gladiátor. 

2001
Zapojení do pracovní skupiny  
České asociace streetwork;  
zahájení mezinárodní spolupráce 
v oblasti dětí a mládeže

Dne 11. září otřásají světem zprávy 
o  teroristických útocích na  Světové obchodní 
centrum v  New Yorku a  sídlo Pentagonu 
ve  Washingtonu, při kterých zahynulo 
na 3 000 lidí; český hokejový tým obhájil titul 
mistra světa; do  kin přichází první díl dlouho 
očekávané filmové adaptace fantasy románu  
J. R. R. Tolkiena Pán prstenů. 

2002
Otevření Občanské poradny 
v Praze 12 (Modřany)

Čechy zasáhly katastrofální povodně, 
centrem Prahy se prohnala tisíciletá voda; umírá 
britská královna Alžběta neboli „královna matka“; 
úspěchy v  kinech sklízí Amélie z  Montmartru, 
která se zároveň stává nejúspěšnějším 
francouzským filmem uvedeným v USA.

2003
Iniciace procesu komunitního 
plánování sociálních služeb 
v Praze 12; zavádění standardů 
kvality sociálních služeb MPSV

2006
Realizace partnerských projektů 
s Asociací občanských poraden 
a VOŠ sociální Jabok; 
zahájení mezinárodních 
pobytových programů pro mládež 

V  Česku vstoupil v  platnost zákon 
č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách; 
premiérem v  ČR se stává po  volbách, které 
končí kuriózním patem, Miroslav Topolánek; 
Taťána Kuchařová jako první Češka v  historii 
získala titul Miss World; svět slaví 250. výročí 
od narození Wolfganga Amadea Mozarta; WHO 
varuje před možnou pandemií tzv. ptačí chřipky; 
kina dobývá mysteriózní thriller Šifra mistra 
Leonarda. 

2007
Převzetí nízkoprahového Klubu 
Radotín v Praze 16; všechny služby 
a programy mají certifikace, 
resp. akreditace kvality

Propad burzovních trhů v USA a potažmo 
dalších po  celém světě spustil globální 
e ko n o m i c ko u  k r i z i  –  n e j vět š í  p ro p a d 
ekonomiky od velké hospodářské krize 30. let 
20. století; Česká republika se stala součástí 
schengenského prostoru a  zrušila kontroly 
podél celé své pozemní hranice se sousedními 
státy; celovečerního filmového zpracování  
se dočkal populární kreslený seriál o  žluté 
rodince – Simpsonovi. 

2008
Zahájení Terénních programů pro 
mládež v Praze 13 (Velká Ohrada); 
z důvodu nedostatku financí 
uzavření Job klubu

Prezidentem ČR byl znovu zvolen Václav 
Klaus; zlato z  letní olympiády v  Pekingu 
přivezla oštěpařka Barbora Špotáková; ČR 
a  USA podepsaly smlouvu o  instalaci radaru 
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2011
Propojení služeb v regionech  
s datovým serverem v Modřanech, 
přechod na novou programovou 
strukturu sdílených složek; získání 
služebního sociálního automobilu; 
vítězství v národním kole projektů 
prevence kriminality (reprezentace 
ČR ve Varšavě); poprvé příměstské 
tábory v Praze 12 a v Praze 13

Silné podmořské zemětřesení a  následná 
vlna tsunami postihly východní pobřeží Japonska 
a  způsobily havárie atomových elektráren 
Fukušima; Britové se radují z královské svatby 
století; šílený vrah a  terorista Anders Behring 
Breivik zavraždil v  Norsku desítky nevinných 
mladých lidí; Česko truchlí pro svého prvního 
prezidenta, dramatika a  myslitele Václava 
Havla; hudební svět je zcela okouzlen teskným 
a energizujícím hlasem britské zpěvačky Adele.

2012
Otevření nové služby Sanace rodiny 
v Praze 12; nově adaptační výjezdy 
pro školy; nová grafická image 
organizace; výrazné materiálně 
technické dovybavení služeb

Po  sérii smrtelných otrav metanolem je 
v  ČR vyhlášena dočasná prohibice; do  Ústavy 
České republiky je nově zavedena přímá 
volba prezidenta; v  květnu byl protikorupční 
policií zadržen hejtman Středočeského kraje 
David Rath a byla na něj uvalena vazba – stal 
se tak historicky prvním českým poslancem 
vazebně stíhaným během výkonu mandátu; 
byla přijata novela zákona č. 359/1999 Sb., 
o  sociálně-právní ochraně dětí (č. 401/2012 
Sb.), s účinností od 1. ledna 2013; dokončena 
rekodifikace soukromého práva včetně 
schválení nového občanského zákoníku,  
který nabývá účinnosti k 1. 1. 2014; staronovým 
ruským prezidentem se stává Vladimír Putin 
a  do  čela USA je znovuzvolen Barack Obama; 
umírá americká zpěvačka Whitney Houston 

protiraketové obrany v  Brdech; na  filmových 
plátnech suverénně vede Temný rytíř − do kin 
je uveden jen pár měsíců po  tragické smrti 
představitele jedné z  ústředních postav, 
australského herce Heatha Ledgera. 

2009
Zahájení poskytování služby Krizová 
pomoc v Praze 12 (Modřany); 
registrování Klubu Činžák 
v Mladé Boleslavi; zahájení realizace 
Terénních programů v Praze 9

ČR předsedala Radě Evropské unie; 
Barack Obama se stal prvním afroamerickým 
prezidentem USA; umírá „král popu“ Michael 
Jackson; světem probíhá vlna obav z pandemie 
tzv. prasečí chřipky; Austrálii postihují nejhorší 
požáry v  historii země; v  kinech triumfuje 
převratná 3D podívaná, sci-fi trhák Jamese 
Camerona Avatar, který se stává zatím 
nejúspěšnějším filmem všech dob. 

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; 
vítězství národního kola projektů 
prevence kriminality (reprezentace 
ČR v Bruselu)

V Praze se schází Barack Obama a Dmitrij 
Medveděv, aby podepsali novou dohodu 
o  jaderném odzbrojení; česká hokejová 
reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním 
hokeji; Haiti zasáhlo katastrofické zemětřesení 
a  vyžádalo si přes 200  000 obětí; letecký 
provoz nad Evropou ohrozil sopečný prach 
po  výbuchu islandské sopky Eyjafjallajökull; 
kinům vévodí fantastické a pohádkové příběhy 
v čele s Alenkou v říši divů. 

a  do  kin přichází další zhmotnění fantazie  
J. R. R. Tolkiena, tentokrát románu Hobit; konec 
světa podle mayského kalendáře se nekoná…

2013
Vyškolení týmu a zahájení Programu 
selektivní prevence rizikového 
chování; celoroční respitní program 
pro pěstounské rodiny z náhradní 
rodinné péče včetně letního 
pobytového tábora; návazné činnosti 
v programu sanace rodiny – dětské 
skupiny; fúze s o. s. Nezdi – Proxima 
Sociale; transformace na obecně 
prospěšnou společnost

Proběhla historicky první přímá volba 
prezidenta v  ČR: do  čela státu se po  ostrém 
volebním boji s  Karlem Schwarzenbergem 
dostává Miloš Zeman; propukla kauza 
Nagyová: policisté z  Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu vtrhli na  Úřad vlády 
ČR a  zatkli několik vysokých politiků, na  které 
byla následně uvalena vazba – šlo o  jeden 
z  největších mezinárodních i  vnitropolitických 
skandálů od  listopadu roku 1989, premiér 
Petr Nečas následně podal demisi; v  Česku 
se narodila vůbec první paterčata a  ve  Velké 
Británii zase nový následník trůnu, princ 
George; papež Benedikt XVI. šokuje křesťanský 
svět, když rezignuje na  svůj úřad, a  novým 
církevním vůdcem se stává argentinský kardinál 
Jorge Mario Bergoglio coby František; umírá 
kultovní postava českého rocku, spisovatel 
a geniální klavírista Filip Topol; zemřel bojovník 
proti apartheidu a bývalý president Jihoafrické 
republiky Nelson Mandela.
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2. 
KUDY VEDLY NAŠE KROKY
Mapa lokalit s působností Proximy Sociale
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Praha 12
od r. 1995 – otevření Komunitního centra Krok (Modřany)

Praha 9 
od r. 2009 – zahájení Terénních programů pro mládež (Vysočany, Prosek)

Praha

Mladá Boleslav
od r. 2010 – otevření nízkoprahového Klubu Činžák

Dobříš
od r. 2010 – otevření kontaktního
místa Občanské poradny a zastřešení
nízkoprahového Klubu Terén
o. s. Nezdi – Proxima Sociale

Praha 11
od r. 2000 – otevření Komunitního centra Jižní pól (Jižní Město)

Praha 13
od r. 2008 – zahájení
Terénních programů
pro mládež (Velká Ohrada)

Praha 16
od r. 2007 – převzetí nízkoprahového Klubu Radotín

Barevné rozlišení délky působnosti v dané oblasti (tmavá – nejdelší, světlá – nejkratší)
1995 2009
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3. 
CTRNÁCT POHLEDU NA NAŠE (K)ROKY
Rozhovory a příběhy

ˇ °

Naše publikace chce být literaturou faktu – historií doloženou událostmi a  ději,  
ale zároveň i historií beletrizovanou, vyprávěnou jejími přímými aktéry a založenou na jejich 
vzpomínkách a pohledech, jak to všechno bylo.

Dozvíte se například, jak vznikl název Proxima Sociale, kde se vzal pojem „nízkoprahový 
klub“, jak vznikly kluby Krok a  Jižní pól, jak se na  MPSV připravovaly standardy kvality, jak 
fungoval alternativní byt pro chlapce a později pro dívky, proč a kdy vznikl azylový byt pro 
matky s dětmi v tísni, jak se zrodila a proč stále úspěšně trvá spolupráce s městskou částí 
Praha 12. Budete si moci spočítat, kolik kroků asi ročně nachodí streetworker. Dočtete se, 
jak se v praxi projevil zákon o sociálních službách, co jsou to REPy a  regionální setkávání. 
Uděláte si představu o tom, jací byli a jsou ředitelé a klíčoví pracovníci Proximy Sociale, čím 
vším se zabývali a co řeší dnes, kde všude Proxima Sociale působí, jak se proměňovala její 
organizační struktura, jaké má různorodé programy a  kam směřuje, co všechno přinášejí 
veřejnosti i  samotné Proximě Sociale preventivní programy a  občanské poradenství, jaká 
je role a  systém práce výkonné rady, zda a  jak se daří udržovat kontinuitu jejího poslání 
a hlavních cílů.

Děkujeme všem, kdo Proximě Sociale poskytli rozhovory:

PETRU KLÍM0VI 
DANUŠI STRUKOVÉ 
VLADIMÍRU BODLÁKOVI
VÁCLAVU LEBDUŠKOVI 
JINDŘICHU RACKOVI
MARTINU ROTHOVI
BRONISLAVĚ MICHALCOVÉ
LADISLAVU MARKOVI
VĚŘE KREKÁŇOVÉ KROFCHECK
MARTINĚ ZIMMERMANNOVÉ
MICHALU VOKURKOVI
RADKU SKŘIVANOVI
RENATĚ BAXOVÉ
IVU KAČABOVI 

Bez jejich přispění by Ohlédnutí nevzniklo.



Následující rozhovor vedla s Petrem Klímou 
na podzim roku 2004 Martina Zimmermannová, 
tehdejší ředitelka o. s. Proxima Sociale, a  byl 
publikován v  její diplomové práci. Rozhovor 
objasňuje vznik terénní sociální práce v regionu 
Prahy 12 a je pohledem „otce zakladatele“.

Terénní sociální práci s  neorganizovanými 
dětmi a  mladými lidmi začalo v  lokalitě Prahy 
12 – Modřany realizovat jako první občanské 
sdružení Proxima Sociale, konkrétně pak 
Komunitní centrum Krok. Občanské sdružení 
bylo založeno již v  roce 1993, ale samotné 
služby začalo poskytovat až v  roce 1995. 
Toto centrum vzniklo díky podpoře z programu 
Phare EU, MPSV a  MÚ MČ Prahy 12. Projekt 
patřil mezi první svého druhu, který byl v České 
republice realizován. V  letech 1995–1998 ho 
Rada Evropy zařadila mezi modelové projekty 
sociálních služeb.

V  roce 1995 byl region Prahy 12 pro 
realizaci služeb terénní sociální práce 
a nízkoprahového klubu zvolen proto, že měl mj. 
zajímavé demografické a  biografické složení. 
V  té době zde žilo trvale 58  862 obyvatel, 
kteří tvořili relativně mladší věkovou strukturu, 
s výraznou převahou věkové kategorie 10–19 
let (tzn. dětí/mladistvých) a  40–44 let (tzn. 
ve věku rodičů).

Co vás vedlo k založení 
Komunitního centra Krok?

K  myšlence založení komunitního centra 
mne a  mé kolegy vedla především smutná 
zkušenost s mladistvými v prostředí výchovných 

ústavů, tedy setkání s  již dosti vyhraněnou 
socialitou v  nepřirozeném prostoru. A  také 
dosti kladné výsledky preventivních způsobů 
práce s  mladistvými ve  formě ambulantních 
či krátkodobě pobytových programů. Tedy 
poznání, že je nutné se dostat co nejblíže 
k  jejich reálnému životu a  běžným starostem 
a  problémům – více k  problémům, které mají, 
než k těm, které „dělají“.

Před revolucí a těsně po ní tyto zkušenosti 
podpořila inspirace z Německa, kterou považuji 
asi za  nejpodstatnější pro vznik komunitního 
centra. Byly to zejména koncepce terénní 
práce – streetworku a nízkoprahových center – 
od Tonnyho Elicha, Timma Kunstreicha a dalších 
kolegů z  Brém a  Hamburgu. Tito lidé nám 
pomohli kultivovat naše myšlenky a  záměry 
a převést je do praktické roviny.

No a  proč zrovna lokalita Modřan? Tam 
jsme měli nejsnazší vstup. Jedna z dlouholetých 
kolegyň zde bydlela a  pracovala. My jsme ale 
zkoušeli hledat i  v  dalších třech pražských 
částech. Zde (na  Praze 12, pozn. tazatelky) 
ale byla demograficky nejzajímavější situace 
z  hlediska generačního stromu, ve  kterém 
výrazně převládala věková skupina kolem 
11 let. Bylo jasné, že do  dvou let budou tyto 
děti na  prahu klíčového věku mladistvých, 
s množstvím problémů a obtíží. Vycházeli jsme 
i z obdobné situace z Jižního Města a Proseku, 
kde také proběhla velká generační vlna 
s  obrovským nárůstem sociálněpatologických 
jevů mezi mládeží. Zkusili jsme to tedy vzít 
jako modelové místo pro prověření užitečnosti 
nových způsobů zacházení s  mladistvými 
v podpoře k jejich socializaci.

PETR KLÍMA 
aneb Jak vzniklo Komunitní centrum Krok

„Mladí byli velice překvapení, že se o ně někdo zajímá jinak, než byli zvyklí. Celý první rok to bylo o kontaktování 
a seznamování na úrovni: „jsem tady, jsem tady s touto nabídkou pomoci a podpory, nic od vás nechci, ale přijdu 
zase, budu tady.‘“

PaedDr. Petr Klíma

Petr Klíma je znám jako nestor 
nízkoprahových programů v  České 
republice, sociální pedagog, supervizor 
a  dlouholetý člen České asociace 
streetwork (ČAS). Roku 1995 založil 
Komunitní centrum KROK, kde působil 
jako vedoucí projektu a  terapeut až 
do  roku 2000. Byl tak u  samého vzniku 
o. s. Proxima Sociale. Působil jako lektor 
(kurzy v rámci ČAS) a učitel (na FF UK, VOŠ 
Jabok, ve  Středisku sociální prevence hl. 
m. Prahy); věnoval se i probaci a supervizi. 
Přitom dlouhodobě pracoval jako rodinný 
poradce a terapeut. 

Petr Klíma výrazně ovlivnil vývoj 
nízkoprahově orientované práce s mládeží. 
Kromě rozvoje KC Krok a  terénní práce 
s  mládeží v  rámci o. s. Proxima Sociale 
komunikoval s  kolegy z  německých 
nízkoprahových projektů a  „přivezl“ jejich 
know-how. Vydával dlouhodobě bulletin 
Éthum pro terénní sociální asistenty, byl 
organizátorem odborných konferencí 
k  vývoji nízkoprahově orientovaných 
sociálních služeb. V roce 2005 získal Klíma 
za dlouholetý přínos oboru nízkoprahových 
sociálních služeb cenu Časovaná 
bota. Zemřel v  září 2010, po  těžké 
nemoci, ve  věku nedožitých 55 let. 
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vystihuje podstatu celého záměru. Museli jsme 
se účastnit výběrového řízení a  uspěli jsme 
právě díky celistvosti projektu – od  „streetu“ 
přes nízkoprahový klub, poradenské a  sociální 
služby až k sociálnímu bytu pro mladistvé.

Když se zpátky vrátím k terénní 
práci: věděli jste o její potřebnosti? 
Ptali jste se cílové skupiny,  
zda tuto službu potřebuje, nebo 
byla uměle vysazena, protože jste 
předpokládali, že v dané lokalitě tato 
služba bude potřebná?

Musím přiznat, že to bylo především to 
druhé, tedy náš odborný předpoklad, že je to 
potřebné. Také na  začátku to bylo o  velkých 
rozpacích a  obtížích s  vyjasňováním si pozice 
terénního sociálního pracovníka. Nyní už 
běžná populace mladistvých ví, kdo a  co je 
streetworker. Když je někdo osloví, tak jsou 
mladí lidé již schopni identifikovat, o koho asi jde. 
Tehdy nebylo možné se o toto povědomí opřít. 
Mladí byli velice překvapení, že se o ně někdo 
zajímá jinak, než byli zvyklí. Celý první rok to 
bylo o kontaktování a seznamování na úrovni: 
„jsem tady, jsem tady s touto nabídkou pomoci 
a  podpory, nic od  vás nechci, ale přijdu zase, 
budu tady. Počítejte se mnou, zajímá mne, 
jak žijete.“ Bylo to místy i konfrontační, ale ne 
vyhraněné. Důležité bylo, aby si mladí lidé začali 
zvykat na  přítomnost sociálního pracovníka 
s  určitou perspektivou, s  určitými názory, 
s  odvahou vstupovat s  nimi do  kontaktu – 
prostě komunikovat bez diskvalifikací. 

Během roku se nám podařilo ve  třech 
lokalitách terénní práci stabilizovat – mladiství, 
či spíše určité skupiny, přijali tyto pracovníky bez 
odporu a byli více ochotni ke kooperaci, sdílení 
problémů. Také docela rychle využívali výzvy 
ke  konkrétní pomoci při řešení každodenních 
problémů, přijímali rady a názory. My jsme pak 
začali uvažovat o mobilní maringotce a Garáži 
jako dalších kontaktních místech pro mladistvé 
a jako o prostorech pro ně (jde o terénní zázemí 
pro pracovníky, které provozuje KC Krok, pozn. 
tazatelky). První rok byl velmi komplikovaný. 
Často jsme zjišťovali, že mnohé věci, které nám 

Kdy a proč vás napadlo zavést službu 
terénní sociální práce?

Já osobně považuji za  nezbytné,  
aby streetwork a nízkoprahový klub fungovaly 
paralelně. Jsou to dvě nohy celého systému. 
Klub bez „streeta“, to není ono. Tyto dvě služby 
jsme zakládali vedle sebe, najednou. Cílem 
terénní práce mělo být dosáhnout na skupiny 
mládeže, které budou míjet i  klub, a  propojit 
jejich běžný svět s  jeho programy včetně 
poradenství.

Jakou roli zde sehrála radnice 
městské části Praha 12?

Myslím, že v  té době klíčovou. Po  mnoha 
kontaktech se radnice MČ Prahy 12 ukázala jako 
nejosvícenější. Když se podívám zpátky, musím 
říci, že to bylo otevřeností lidí, kteří městskou 
část v  té době vedli. Uvěřili v  prospěšnost 
této služby i  díky různým analýzám,  
které si nechávali vypracovat – byla to taková 
předzvěst současného komunitního plánování. 
Byli ochotni i  experimentovat a  riskovat. Byli 
v  té chvíli schopni i  velice rychle nabídnout 
potřebné prostory, a to i byt v běžné zástavbě, 
který byl určený pro mladistvé, kteří měli velké 
problémy ve  své rodině a  chtěli z  rodiny kvůli 
mnoha konfliktům odejít. Tato městská část 
přijala se zájmem prakticky všechny naše 
koncepty a úvahy. 

Jak to bylo s finanční stránkou?

Bylo štěstí, že v  té době byl zájem 
o  zavádění nových metod sociální práce, 
zejména u  mládeže, i  ze strany ministerstev. 
Zejména MPSV bylo hlavním zadavatelem 
různých projektů. A  také byly na  tyto 
projekty značné finanční prostředky z  fondu 
Phare. Od  počátku jsme s  MPSV velice úzce 
spolupracovali na řadě projektů včetně tohoto. 
Původní název zadání projektu zní značně 
komplikovaně – Experimentální pracoviště 
pro neorganizovanou mládež s  důrazem 
na  teritoriální aspekt. Ale na  druhou stranu 

přinášeli a  supervidovali kolegové z  Německa, 
zde prostě nefungují. Oni sami byli překvapeni. 
Zavedení „streeta“ na  zelené louce, bez 
jakékoliv tradice, pochopení, porozumění, bylo 
trochu kaskadérské.

Bylo ještě něco, na co jste naráželi 
při zavádění této metody? Konflikty 
s okolím, policií, školou apod.?

Na  žádné větší problémy jsme nenarazili. 
Prošli jsme sice mnohé složité diskuse právě 
s  policií i  se zástupci škol. Docházelo pouze 
k  různým názorovým střetům – třeba o  tom,  
jak se k  mladistvým na  ulici stavět. Mnohé 
přežívají dodnes. Vyhraněný problém nebyl. 
A  tím,  že  zde byla záštita zastupitelstva,  
kde se mnohé věci diskutovaly, zhodnocovaly, 
otevíraly a  popisovaly, tak se problémové 
situace vždy zvládly.

Šel byste znovu do zavedení této 
metody práce na zelené louce,  
bez tradic, které jste zmiňoval?

Asi již ne. V  tuto chvíli vím, že by tomu 
musel předcházet komplexnější typ přípravy 
a  zavádění. Více se věnovat rozpoznání,  
co je skutečně potřebné a také možné. Citlivěji 
reagovat na  reálné podmínky a  situaci dané 
oblasti. Nepropadat přílišnému idealismu,  
že dobré myšlenky budou pracovat samy 
od  sebe. Aby to nebylo zbytečné plýtvání sil. 
K  účelné terénní a  nízkoprahové práci nestačí 
vidět, že to někde funguje, a  opírat se o  vizi 
potřebnosti této služby. 

Co byste doporučil při zavádění této 
metody?

Přímé konkrétní doporučení nemám. 
Snad jen – s  rozvahou si procházet lokalitou, 
uchopovat místa, rozpoznávat určité genius 
loci. Terénní práci bych viděl nejen v oslovování 
cílové skupiny, ale i v práci s prostředím, s těmi 
malými teritorii, která mladí lidé obsazují, 
s  životním stylem a  projevy, které si oni 
v  konkrétním prostředí chrání. Tzn. důsledně 
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projít všechny vrstvy kontaktů, od jednotlivých 
osob, jejich životní styl, specifiku malého 
teritoria, ke  konkrétním činnostem až 
ke  každodennosti a  všedním obtížím 
a  starostem. Abychom rozpoznali, kam má 
smysl jít a jaký a k čemu tam má pracovník být. 
Udělat si důslednou mapu, kam vlastně chodit, 
za  kým a  proč? Nikoliv těkat jako molekula.  
To vidím jako nešťastné, to nemá hranice. 
Také velice opatrně pracovat s  nabídkou 
„pomoci“. Někdy to na  mne působí jako klišé, 
které vede k  podbízení. Věta: „jsem tady,  
abych vám pomáhal s  problémy…“ je 
komplikovaná informace, které mladí lidé ani 
nerozumí a nepřijímají ji – nemají ani jak a proč.

Spíše bych více prosazoval i  zviditelnění 
kontrolující funkce, že: „já sem chodím také 
proto, aby byl kolem vás klid.“ Důležité je 
mít přesně zhodnocené, v  čem může být 
přínos naší přítomnosti v  jejich reálném 
světě. Střízlivá pomoc může být i  to, že jako 
terénní pracovník budu komunikovat s  lidmi,  
kteří jsou na  mladé naštvaní, tzn. pracovat 
i  s  tím druhým prostředím, například 
minimalizovat napětí v  konfliktech, oddělovat 
věcné obsahy sporů od  vášní, přinášet výzvy 
a návrhy na jednoduchá řešení. 

Jakou vidíte souvislost mezi 
komunitním plánováním a pozicí 
„streeta“ v terénu?

Já v  komunitní plánování velmi věřím. 
Komunitní plánování může jasněji ohraničit 
potřebnost a  obsah terénní a  kontaktní práce 
pro určitou oblast, vmezeřit ji mezi ostatní 
služby a  formy práce a  také zabránit časté 
samoúčelnosti.
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Jak se to vlastně stalo, že jste se 
rozhodli s Petrem Klímou založit 
Proximu Sociale? Co vás k tomu 
vedlo? Co bylo impulzem? Z jaké 
profesní zkušenosti jste vycházeli?

Myslím, že pro ten nápad udělat ještě 
jinou alternativu pro práci s  mládeží, která se 
nějak „plácá“ v  životě, byla určující zkušenost 
z  Klíčova, kde byl Výchovný ústav a  středisko 
pro mládež, jehož zřizovatelem byla Školská 
správa Národního výboru hl. m. Prahy. Tam 
jsme všichni pracovali. Petr Klíma, já a  Mária 
Rizmanová. Já jsem kdysi spolupracovala také 
s  odborem péče o  děti a  mládež (OSPOD) 
Prahy 12; navíc jsem v  této městské části 
bydlela, takže jsem to tam znala. Na  Klíčově 
jsme pracovali my tři ve Středisku pro mládež,  
které se při tom výchovném ústavu zakládalo. 
Dneska už je středisek pro mládež hodně, 
ale do  té doby byly jen ústavy. Středisko 
byla taková odnož, alternativa, jak s  těmi 
dětmi pracovat. Autorem, který ten koncept 
vymyslel, byl ředitel ústavu pan dr.  Řezníček, 
který již bohužel nežije. A  Petr byl jedním 
z prvních lidí, kteří na Klíčově pracovali. Já jsem 
tam byla také jako vychovatelka, etopedka 
a  psychoterapeutka. A  M. Rizmanová tu 
působila jako psycholožka. Tam jsme se 
potkali, někdy později se naše cesty rozešly,  
každý jsme dělali někde jinde…

Na  Klíčově byla spousta nápadů, inspirací, 
motivací, protože pan dr.  Řezníček, náš šéf,  
byl ohromně tvořivý. Byla možnost ověřovat 
nové způsoby práce. Zároveň všichni byli 
odborníky. Velmi dobře se tam pracovalo. 
A  pracovalo se tam i  terapeuticky, byla to 

Mgr. Danuše Struková

Danuše Struková je jednou ze 
zakladatelek občanského sdružení 
Proxima Sociale, o. s. Působila zde v oblasti 
poradenství a terapie do roku 1997. Kromě 
sociální práce a  psychoterapie se věnuje 
dlouhá léta i  supervizi. Je akreditovanou 
supervizorkou České asociace streetwork 
(ČAS), pod jejíž hlavičkou vzdělává budoucí 
supervizory. 

Kromě soukromé praxe v  oblasti 
psychoterapie a  poradenství působila 
také v  Diagnostickém ústavu pro 
mládež a  Středisku výchovné péče 
v  Praze 4, v  odboru pro uprchlíky MV 
ČR, ve  Výchovném ústavu pro mládež, 
Středisku pro mládež v  Praze 9 – Klíčov, 
byla kurátorkou mládeže Obvodního 
národního výboru Praha 10 a působila jako 
asistentka v Institutu pro další vzdělávání 
lékařů a farmaceutů.

komunita. Když jsem na  klíčovské pracoviště 
odcházela z  kurátorské pozice na  Praze 10, 
bylo to pro mne nové, uchvátilo mne to. Tam 
jsme vlastně přičichli k  tomu, že s těmi dětmi, 
které zlobí, se dá pracovat i jinak než v nějakém 
tvrdém režimu a  že terapeutický přístup 
a laskavost a také profesionalita jim dají víc než 
dosavadní přístup. Myslím, že většina lidí tam 
pracovala s nadšením.

Na Klíčově jste pracovala do roku 
1993, takže rok 1989 asi mohl 
posunout vaše úvahy, že?

Určitě. Byla tam spousta dalších nápadů, 
všechno se to měnilo. Já jsem začala pracovat 
v Sananimu, byť stále pod střediskem. Sananim 
je komunitním zařízením pro drogově závislé, 
Klíčov byl jedním z  impulsů, proč jsme se 
rozhodli něco takového dělat. 

Petr s  tím přišel za  námi, sešli jsme se 
ve třech – Petr, Mária a já – někde v hospůdce a on 
říkal nad vepřovým po sečuánsku, co plánuje. Já 
jsem v tu dobu pracovala na ministerstvu vnitra, 
na odboru pro uprchlíky. Ta práce mi přišla velmi 
zajímavá, velký i  malý šéf byli skvělí, ale ničila 
mne administrativa… Neumíte si představit,  
co to je připomínkové řízení! Říkala jsem si,  
že to vlastně dělat nechci a  byla jsem už 
zviklaná, že půjdu na „volnou nohu“. Když přišel 
Petr, s nímž jsme se dlouho znali a kterého jsem 
si vždycky vážila, tak jsem si řekla, že to zkusím, 
byť nevím, jestli to bude úplně moje „parketa“.

Mária Rizmanová byla pro to všemi deseti. 
Pak s  námi ale nepokračovala, protože brzy 
nato odešla ze střediska a  odstěhovala se 
na Slovensko.

DANUŠE STRUKOVÁ 

„…název Proxima Sociale se zrodil tak, že ho ‚vybafla‘ Mária Rizmanová při první schůzce. Někde se s tím setkala 
a přišlo jí to pěkné. A my jsme souhlasili.“
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bylo hodně různorodých představ o tom, co by 
kdo měl dělat, a  nebylo to tak, že bychom se 
všichni navzájem „milovali“.

Když to vznikalo, byla to asi do jisté 
míry spontánní aktivita. Existoval 
nějaký písemný materiál nebo 
projekt toho, co se bude dělat?

Písemné materiály byly. Byly nějaké 
představy napsané, nějaký projekt, to ano,  
ale tu konkrétní podobu jsme všichni hledali. 
Bylo to tak trochu kdo si co „urve“…

První peníze byly hned na začátku 
z programu Phare EU, anebo jste 
začínali od nuly s podporou úřadu?

Ano, z  Phare. Petr nás už najímal s  tím,  
že budeme mít plat… Když bylo potřeba oškrábat 
zdi, vymalovat a  položit koberce, tak na  tom 
jsme pracovali všichni. Vláďa Bodlák a  Jindra 
Racek, Petr Klíma a  já jsme prostě opravdu 
„makali“. A  Jindra byl nepochybně na  tyhle 
práce nejšikovnější… Vláďa Bodlák s  Jindrou 
Rackem tam byli od  začátku. Pak se přibírala 
Zuzana Stancová s Václavem Lebduškou, Alena 
Vosáhlová – ti tam přišli zhruba ve stejné době.

Je pravda, že jste byla první pražskou 
kurátorkou pro děti a mládež, resp. 
sociální kurátorkou v Praze 4?

Byla jsem kurátorkou na  Praze 10. V  celé 
Praze byli kurátoři tři. Tak nevím, kdo z  nás byl 
první. Když jsme se sešli, tak už jsme byli tři. 
Nevím, kde to začalo. Byla to úžasná práce, měla 
jsem to moc ráda s těmi dětmi. Byly tam i docela 
velké pravomoci. Bylo tam i hodně možností, jak 
ty děti ovlivnit, podržet. Mě ta práce moc bavila. 

Proč název Proxima Sociale,  
jak se zrodil?

Když začnu od  konce, název se zrodil tak, 
že to „vybafla“ Mária Rizmanová při té první 
schůzce. Někde se s  tím setkala a  přišlo jí to 
pěkné. A my jsme souhlasili.

Charakterizovala byste nějak dobu, 
ve které Proxima Sociale vznikala? 
Byla něčím specifická?

Byla to ta doba, kdy byly větší možnosti 
zaměřit se na něco, co člověka chytne za srdce 
a myslí si, že je to možné zrealizovat. Byly větší 
možnosti. A  myslím, že i  ten čas byl takový,  
že se člověk do spousty věcí pouštěl rád.

Co jste při založení Proximy Sociale 
očekávali, že byste pro tuto cílovou 
skupinu neorganizované mládeže, 
která se mnohdy potýká s problémy, 
vlastně mohli dělat?

Začátek vůbec nebyl jednoduchý. Pokud 
mám být pravdivá, tak musím říci, že první dny 
byly o starostech, jak tam ty děti dostaneme. 
Bylo to sídliště, bylo to nové… Nejprve byla 
první fáze, kdy jsme to zařizovali, malovali, 
zkrátka fyzická práce. Potom jsme měli tenhle 
problém, ale „protrhlo se to“ a děti tam začaly 
chodit. Měli jsme tam 2 streetworkery, Alenu 
Vosáhlovou a  Jindru Racka, já jsem byla víc 
na práci s rodinnou psychoterapií a jako kontakt 
s  kurátorkami OSPODu. Pak tam byla Zuzana 
Stancová s  Václavem Lebduškou a  Vláďa 
Bodlák, ti měli nejdřív na starosti rozpohybovat 
klub. Pak se to ale měnilo a lidi se specializovali. 
Václav se Zuzanou měli na  starosti byt,  
který byl k  dispozici pro děti, pro něž bylo 
dobré na chvíli odejít z domu – a spolupracovat 
s rodiči těch dětí. Alena Vosáhlová, která svou 
vizáží děti přitahovala – dredatá, v  černém,  
byla milá, s každým si uměla povídat. 

Myslím, že tam udělala obrovský kus 
práce, hlavně ze začátku, kdy bylo potřeba 
tam děti nalákat. Všechno to vůbec nebylo 
jednoduché. Každý si tam trochu hledal svou 
parketu. Já jsem si připadala na  to, abych 
pobíhala po  mezích a  sháněla děti, už moc 
letitá, měla jsem na  starosti práci s  rodinami 
a víc tu terapeutickou linii. Když někdo v klubu 
s  někým hovořil a  měl pocit, že to přesahuje 
jeho možnosti, tak mi to předávali. Důležitý 
byl taky OSPOD, to byl pro mne velmi příjemný 
kontakt, protože jsme se dobře znali. Tehdy tam 

Takže Petr Klíma není autorem 
názvu...

Potom jsme všichni, celý ten týmeček, 
seděli nad tím, jak se bude jmenovat to zařízení 
pro děti, tedy Krok. Ale název Proxima Sociale 
vznikl při tom úplně prvním setkání.

S jakým záměrem jste Proximu 
Sociale zakládali?

Asi nejobecnější myšlenka byla, vytvořit 
nějaké zázemí pro děti, které se flákají po ulicích 
a  neví, co dělat a  kam jít, když se cítí „blbě“. 
Prostě pro děti, které mají nějaké problémy. Jít 
za nimi. A obvod dal k dispozici prostory, téměř 
ideální prostory.

Městská část byla velmi vstřícná. Založit 
neziskovku nebyl žádný problém, ale naplnit to 
smysluplnou činností už nebylo tak jednoduché. 
Záměr byl jasný. Nositelem a  držitelem toho 
„tvaru“ byl Petr Klíma. A jak říkám, vycházelo to 
z „klíčovských“ zkušeností, to nepochybně. Ono 
se na  to zapomíná, ale je to tak (i  v  Sananimu 
se  na  to  zapomíná,  že  to  byl  dr.  Řezníček, 
kdo  to  „vystrčil“  dopředu).  Vlastně  tam  byla 
zkušenost práce s dětmi, že se s nimi dá dobře 
pracovat, že nejde o „zločince a kriminálníky“, ale 
že slyší na to, co jim řekne dospělý. Zkrátka jiná 
forma práce s  dětmi, které si nevědí se sebou 
moc rady, zejména v období dospívání. Potřebují 
se možná o někoho opřít. Všichni dobře víme, že 
to, kým se stáváme, ovlivňuje řada faktorů.

Jste první, kdo v rozhovoru mluví 
o Klíčově…

Dávnou zkušenost s  Klíčovem má také 
Václav Lebduška, který tam u  Petra pracoval 
a  dobře ho znal. A  dnes tam opět pracuje. 
Sociální byt pro mladistvé, který v  Proximě 
Sociale Václav Lebduška se Zuzanou 
Stancovou nastartovali, byla úžasná věc. Byt 
uvolnila městská část. Mohly tam být děti, 
které by jinak utekly z  domova a  musely by 
do  ústavu. Byly v  bytě a  byly tam s  „mámou“ 
a  s  „tátou“ – se Zuzanou a  Vaškem, kteří měli 
ty role a střídali se tam. Rozruchy v  rodině se 
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sami řekli. Daleko víc se flákali, víc se předváděli, 
museli jsme být stále ve střehu, ve dne v noci… 
Bylo to ale dobré, protože to mělo smysl.  
Ale ten rozdíl byl tak markantní, že jsme si říkali, 
jaká je to síla! A ty děti jsme vybírali společně 
s  Broňou Michalcovou. Byla to velmi povedená 
akce, i když jsme po tom týdnu z toho byli úplně 
zničení. 

Co ještě z příkladů dobré praxe 
prvních let Proximy Sociale stojí 
za vyzdvižení?

Určitě to, že do  klubu začaly chodit děti, 
že tam bylo plno každý den; že se dělaly 
akce, třeba se pozvala nějaká kapela nebo se 
konalo sportovní odpoledne; děti se přicházely 
i poradit s těmi, kdo měli službu. V tom jsme se 
střídali, většinou to byl Vláďa Bodlák, Alena 
Vosáhlová… Po tom prvním strachu, kde ty děti 
jsou, to byl docela úspěch, jak se to rozjelo. V té 
době už fungoval ten sociální byt, takže Zuzana 
s Václavem už měli svou „parketu“… Když jsem 
odcházela, bylo to dobře rozjeté, podařilo se to.

Když teď víte, co všechno potom 
přišlo, byla byste schopná říci, co 
zůstalo nenaplněné pro vás – z těch 
prvotních představ? Bylo něco 
takového?

Myslela jsem si, že by se tam měly víc dělat 
pro děti sportovní programy. Měla jsem totiž 
dojem, že se stejně jen poflakují jinde. Sice tam 
měly kontakty, mohly si popovídat s dospělým, 
ale byla bych pro rozšířenou nabídku činností. 
Třeba vím, že tam byl pak fotografický kroužek. 
Ale to je moje představa, co já potřebuji, jsem 
sportovec, takže mně to tam nějak chybělo. 
Ale postupně se nabídka činností pro děti 
rozšiřovala. Alena třeba nakonec zorganizovala 
pro děti U-rampu. A  vzpomínám si vlastně,  
že Václav Lebduška vzal starší kluky na skály. 
To mi připadalo úžasné. Takové aktivity mne 
vždycky potěšily. Bylo to pro kluky a s chlapy, 
takže se tam skloubilo více vlivů… Kluků bylo 
myslím mezi klienty vždycky víc než holek.

často uklidnily. To bylo úžasné, do té doby jsem 
nikdy nic takového neviděla, že by bylo možné. 
Děti mohly jít do pasťáku na dlouhodobý nebo 
krátkodobý pobyt, ale že by bylo možné tohle? 
Samozřejmě se to dělo se souhlasem rodiny… 
I  to, že se všichni dohodli, mělo obrovský 
význam. A ti kluci tam nedělali nějaký „bordel“, 
protože věděli, že by to pokazili ostatním, kteří 
by mohli přijít po nich… Pak tam byly i holky, ale 
to já už nepamatuji.

V Proximě Sociale jste strávila 
přibližně 4 roky. Jaké momenty 
z těch prvních let vám utkvěly  
více než jiné?

S  Petrem jsme dost často spolu o  těch 
všech variantách mluvili – co se nedaří,  
co bychom rádi atd. A on přišel s tím, že se své 
funkce šéfa vzdá. 

Pro mnoho lidí to asi bylo nečekané. Petr 
měl pocit, že to mělo jít rychleji a lépe a že on 
to brzdí. Byl sám se sebou nespokojený. On byl 
vždycky takový, že pochyboval o tom, jestli ty 
věci dělá dobře. Všichni si mysleli, že to dělá 
skvěle, a on si myslel, že ne. Tak to bylo...

Měli jsme s  Petrem společnou zkušenost, 
asi sedm let jsme jezdili na výjezdy s dětmi, které 
měla v  péči kurátorka mládeže na  Liberecku. 
Ona nás k  tomu přizvala. Dělali jsme s  dětmi 
velmi hutný program, terapeutické skupinové 
sezení a samozřejmě nějaké výlety nebo sport. 
A sami jsme z toho byli překvapení, jak úžasně 
moc si z  toho děti odnášely a  jaká se tam 
vždycky udělala atmosféra. To bylo ještě před 
Proximou Sociale.

A  tak jsme se s  Petrem rozhodli, že to 
zkusíme udělat také pro ty modřanské děti. 
A udělali jsme takové dva výjezdy. Jeli jsme my 
dva společně s Broňou Michalcovou, kurátorkou 
mládeže z  úřadu městské části. Bylo to fajn. 
Výjezdu samozřejmě předcházelo vyjednávání 
s rodinou. My tři jsme si dost rozuměli. I v situaci, 
kdy nás jeden chlapec zamknul. Podívali jsme se 
na sebe a rozesmáli se… Říkali jsme si: „Co teď?“ 
Ale pak to dobře dopadlo… Byl obrovský rozdíl 
mezi těmi dětmi z Liberecka, z venkova, a těmi 
Pražáky. Pražáci byli daleko víc „hustý“, jak by 

S Proximou Sociale už dávno 
nesdílíte každodenní život,  
přesto máte dost informací o její 
současné podobě. Jak byste tu 
dnešní, současnou Proximu Sociale 
popsala a představila veřejnosti?

S tím mám problém. Něco o Proximě Sociale 
občas slyším, ale nejsem tam. Něco jsem tam 
zažila, ale mám pocit, že se k  tomu nemohu 
vyjadřovat, nemám na  to právo, protože 
to neznám. Dělám třeba supervize lidem 
z  nízkoprahových zařízení pro děti a  mládež, 
takže vidím, jak se s  těmi dětmi pracuje…  
Mám respekt k těm lidem, ale zároveň si říkám, 
že to není žádná velká sláva… 

Pořád je to náhražka rodinného systému. 
A  to pořád bolí, že těch zařízení je hodně 
a  hodně lidských investic těch, kdo v  nich 
pracují… Ale člověk neví v  „ten okamžik“,  
jaký efekt to přinese. Dozví se to až za hodně 
dlouho… A  také je třeba stále prohlubovat 
spolupráci a  komunikaci na  mnoha úrovních. 
OSPOD, škola, pedagogicko-psychologická 
poradna, centra pro děti… Říkám si, k  čemu 
vlastně ti lidé, kteří s nimi pracují, mají děti vést? 
K tomu, aby se přizpůsobily společnosti? To asi 
ne, že? To není dobrý plán. Nevím tedy vlastně, 
co pro ty děti, které jsou rozhozené na všechny 
strany, nevědí, co je pravda a  dobře, nevědí, 
na koho se mohou spolehnout, a vidí ty „prachy“ 
a ty motorky a všechny tyhle nové věci… Vedle 
toho mi nějaké snažení lidí z  této oblasti 
sociálních služeb připadá jako hodně sisyfovská 
práce. Moje zkušenost je, že se omezují finance, 
a  ti lidé, kteří tam pracují, se přeci také musí 
živit… Když vidí, jak jsou ohodnocení, není divu, 
že se třeba rychle střídají. Pořád vidím schody, 
které jdou dolů. Pošlou se velké hromady peněz 
seshora, na to se udělá agentura, kde spousta 
peněz zůstane, a  k  těm dětem se dostanou 
zbytky… To mne velmi štve. Některá zařízení 
se drží horko těžko nad vodou kvůli penězům, 
a přitom v těch horních etážích peníze zůstaly. 
Má tenhle systém vůbec nějaký smysl jako 
celek?



Ale je těžké to většinou rozpoznat… 
a asi by to odporovalo do určité míry 
i etice, ne?

Spíš to myslím tak, že máme pomáhat 
podle toho, na co se cítíme… nemyslím si, že to 
nemá cenu. Určitě to má cenu. A  ti lidé, kteří 
se věnují této práci, i  když jsou pak chudí, tak 
si jich vážím. A vždycky mi bude lépe mezi nimi 
než mezi byznysmeny. Ale jde o  to neplýtvat 
silami. Žádné zařízení nemůže dělat všechno 
a je potřeba mít odvahu si to přiznat.

Takže vztáhněme to zpět k Proximě 
Sociale. Ona zatím působí v několika 
MČ Prahy, v nějakých středočeských 
městech a sama nyní o sobě říká,  
že potřebuje vnitřně zpevňovat…

To je jako v  pohádkách, kdy ten chtěl 
všechno, všechno, a  nakonec neměl nic. To je 
stará pravda. Ale jsou i  lidé, kteří pořád chtějí 
a chtějí něco dělat a jdou dopředu. To byl třeba 
ten dr.  Řezníček z  Klíčova. Ten vždycky říkal:  
„Já to z  nich dostanu.“ Myslel tím nadřízené 
orgány – souhlas, peníze – ale také z  kluků to 
lepší… a dovedl ty raubíře i ocenit a vidět pak, jak ty 
děti reagují… To má smysl! Skrz děti se dá dostat 
k  jejich rodičům, kteří jsou možná zdrchaní,  
že nemají peníze. Může jít o to, nějak je podržet. 
Protože pro mnoho lidí, kteří jsou bez práce,  
to opravdu může být problém. A ještě mít doma 
dítě, které nadává, že nemá mobil…

Nevěříte tedy moc stávajícímu 
systému komunitní sociální práce?

To není o  komunitní práci, ale o  tom, kdo 
to ovlivňuje. A  to jsou ty peníze a  ti, kteří je 
rozdělují.

Myslíte, že neziskové organizace, 
které se zabývají určitou 
problematikou, nedostanou peníze 
na služby? 

Ano, ale zbytky, ty peníze zůstanou 
ve  vyšších patrech. Z  pozice supervizora 
se na  to nechci dívat. Ale to je společenský 
problém…

Na co by tedy měla Proxima Sociale 
při úvahách o směřování pro příští 
léta myslet?

Vzpomněla jsem si teď na  jednu příhodu, 
když jsem pracovala v  Acorusu, domově pro 
matky s  dětmi v  tísni. Byla tam jedna dáma, 
Romka, s  pěknou holčičkou. A  mluvila o  tom, 
že jdou na  nějaký konkurz – dcera chce být 
manekýnou. Ukázalo se, že jsou z  Prahy 
10, kde jsem dělala kurátorku. Vyprávěla,  
že manžel, kluk, kterého jsem měla v péči jako 
kurátorka, sedí, protože se opil, vykradl stánek 
s  cigaretami, a  protože byl opilý, tak u  toho 
stánku usnul a  policajti ho sebrali. Říkala 
jsem si, jak se po  letech vrací zpětná vazba, 
jak někdy ta naše práce nemá smysl. A  že 
v tomhle musíme být zacílení a také připraveni 
na  neúspěch. Neplýtvat tam, kde to nemá 
cenu. To nevylučuje nadšení pro práci a marné 
pokusy. To znají všichni, kdo v  pomáhajících 
profesích pracují. Vlastně mne ta historka 
pobavila. A  maminka s  tou holčičkou chodí 
po  konkurzech… Je to pořád to samé. Zkrátka 
je potřeba tohle reflektovat a cílit tam, kde to 
má naději. Úkolem je investovat tam, kde to má 
smysl. A k tomu je zapotřebí odbornost. 
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Mgr. Vladimír Bodlák

Vladimír Bodlák stál u  zrodu 
Komunitního centra Krok, kde nejprve 
působil v nízkoprahovém klubu a v  letech 
1997–2003 celý projekt vedl jako ředitel. 
Byl členem pracovní skupiny při MPSV, 
která připravovala první verzi standardů 
kvality poskytování sociálních služeb. 

V  současné době pracuje ve  firmě 
IPSOS s. r. o., která působí v  oblasti 
výzkumu trhu a veřejného mínění. 
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VLADIMÍR BODLÁK

„Bylo to období nadšení, hledání, úspěchů i úskalí… A velkého očekávání, co bude dál. Vtom za mnou přišel Petr 
s tím, abych Krok vedl. Myslel jsem, že si dělá legraci. Došlo mi, že ne, a tak jsem se nadechl a řekl, že to zkusím.“

Část historie je založena na přímém 
svědectví či výpovědích samotných 
aktérů. Nemůžeme se vás proto 
nezeptat na okolnosti toho, jak to 
bylo, když vám Petr Klíma oznámil, 
že budete ředitelem.

Byl rok 1997, mně bylo 28 let,  
měl jsem ročního syna. Petr byl pro mě autorita, 
osobnost, učil mě na  vysoké škole. Budovali 
jsme tehdy služby, které byly nové. Začínali 
jsme se streetworkem, měl jsem na  starosti 
nízkoprahový klub, dělali jsme azylové bydlení, 
poradenství. V  té době končil dvouletý 
grant z programu Phare, který umožnil start 
organizace. Bylo to období nadšení, hledání, 
úspěchů i úskalí… A velkého očekávání, co bude 
dál. Vtom za mnou přišel Petr s tím, abych Krok 
vedl. Myslel jsem, že si dělá legraci. Došlo mi,  
že ne, a  tak jsem se nadechl a  řekl, že to 
zkusím. V týmu bylo několik „služebně starších“ 
kolegů. Bylo to společenství individualit, 
silných osobností, takže to zprvu nebylo lehké.  
Ale vážil jsem si toho a zkusil to.

Možná ještě něco z osobního 
příběhu. Traduje se, že to bylo bez 
jakéhokoliv varování dopředu…

Bylo to tak. Petr byl charismatická osobnost. 
Šli jsme jednou spolu do hospody a někdy mezi 
druhým a  třetím pivem se mě zeptal, co bych 
tomu řekl. Každopádně to pro mne bylo jako 
„z  čistého nebe“ – jako když za  vámi někdo 
přijde a řekne „zítra budeš šéfovat“. On byl otec 
zakladatel. Byla to jeho vize. A teď celý projekt 
předával…

Devadesátá léta byla pro celou 
sféru nestátních neziskových 
organizací, a specificky pro oblast 
sociálních služeb, velmi pionýrská. 
Jaké to bylo, poskytovat služby 
před platností zákona o sociálních 
službách? Jak jste začínali se 
získáváním grantů?

Velmi rád na  to období vzpomínám. 
Když jsem někomu řekl „nízkoprahový klub“, 
„streetwork“ nebo „chráněné bydlení“, nikdo 
nevěděl, o čem mluvím. Ty pojmy byly strašně 
exotické. Když jsem se o  tom bavil s  přáteli, 
kteří nebyli z  branže, říkali: „To je moc hezký 
a  zajímavý… A  čím se živíš?“ To asi nejvíc 
odráží, jak to lidi vnímali – jako něco, co je nové, 
možná prospěšné, může to dělat jen nadšenec, 
dobrovolník, tedy zřejmě zadarmo.

V  těch raných dobách jsme také 
jezdili do  Hamburgu, kde jsme měli takový 
„freundschaft“. Snažili jsme se tam pochopit, 
jak se dělá sociální práce pro mladé. A  taky 
se „nabít“, ujistit se, že to jde… A  potom nám 
docházelo, že tam tyhle služby budovali 20 let 
a my jsme byli nedočkaví a chtěli to mít za rok. 

Cítili jsme v  té době velký tlak na  to, 
abychom obhájili svou práci, že nejsme ti, co si 
tady jen tak hrají. Často jsme se bavili o tom, že 
„nemůžeme páchat dobro“… Myslím, že nás to 
nutilo vymezit se, dát našemu snažení nějaký 
rámec a  pravidla, být profesionální. A  to se 
pak přetavilo ve  snahu dělat standardy a  mít 
kritéria. Ukázat, že to děláme dobře a  máme 
nárok na „místo na slunci“.



2 roky. Nejdříve se pracovalo na  obecných 
standardech, potom ve  skupinách podle 
jednotlivých typů sociálních služeb, nakonec 
jsme precizovali finální podobu, aby měly 
jednotnou formu. Dohadovali jsme se často 
nad každým slovem, diskutovali jsme, jak moc 
být konkrétní či obecný. 

Standardy byly spojené s  tématem 
inspekcí, a tak jsme v rámci pilotního projektu 
byli vyškoleni jako skupina prvních inspektorů 
kvality sociálních služeb. Čerpali jsme inspirace 
ze zahraničí, součástí byla i stáž v Anglii. 

A  pak začaly probíhat první inspekce 
v  zařízeních, hodnocení na  základě nově 
vypracovaných standardů.

Postupně přibývala velká frustrace, 
uplynulo mnoho let mezi vytvořením 
standardů a  tím, než to vešlo do  zákona. To, 
co původně spěchalo, se dostalo do politické 
úrovně a  zůstalo „zaparkované“ strašně 
dlouhou dobu.

Pro mě to byl jeden z  důvodů, proč jsem 
začal přemýšlet o  odchodu z  neziskové 
organizace. Kromě jiných věcí – byl jsem už 
z  toho unavený, nechtěl jsem být zahořklý 
a chtěl jsem zkusit ještě něco jiného. 

Zmínil jste, že bylo překvapující, 
že takové malé sdružení se může 
dostat vaším prostřednictvím 
do takové pracovní skupiny. Ale to 
malé sdružení bylo do jisté míry 
„pilotním projektem“ v oblasti své 
činnosti a mělo v tu dobu už řadu 
zkušeností, zatímco spousta jiných 
teprve začínala.

Je pravda, že na poli nízkoprahových služeb, 
klubů, streetworku atd., jsme byli mezi prvními 
a  snažili jsme se být v  tom dobří a  někam to 
směřovat. A  to byl asi důvod, proč jsme byli 
osloveni a objevili se tam. 

Jaké byly vztahy mezi Krokem 
a Jižním pólem – existovala mezi 
nimi např. nějaká soutěživost? 
Pamatujete si, kdo vymyslel název 
Krok a co bylo inspirací?

Ale ty granty byly hodně nejistá 
záležitost, že?

Bylo ohromné štěstí, že grant Phare 
na  začátku vůbec existoval. A  zároveň byl 
na  svou dobu poměrně finančně velkorysý. 
Když skončil, byla tu organizace, která měla 
8–10 lidí, roční rozpočet a  aby byla schopná 
fungovat dál, bylo „najednou“ nutné tzv. 
vícezdrojové financování, což byla pěkná 
honička. Znamenalo to psát žádosti o  grant 
na MPSV, MV, magistrát, městskou část… prostě 
úplně všude, kde si jenom člověk vzpomněl. 
Požadavkem všech grantů bylo – a třeba je to 
stále stejné – doložit z jakých zdrojů se ty peníze 
složí. Přitom to byla „střelba do tmy“. Měli jsme 
naprosto přesně rozepsáno, z čeho se rozpočet 
složí, ale nikdo nám nic negarantoval. A  ten 
přerod z  jednoho grantu Phare do  běžného 
života, kdy byl rozpočet slepený třeba ze 12 
zdrojů, to byla náročná záležitost. 

Byl jste členem pracovní skupiny, 
která připravovala první verzi 
standardů kvality poskytování 
sociálních služeb. V čem vaše práce 
spočívala a jak byla skupina složena? 
Jak byly výsledky vaší práce využity 
v praxi, jak se osvědčily? Měli jste – 
tak jako snad ve všech oblastech 
sociální práce – nějaké zahraniční 
vzory?

V  pracovní skupině jsem se dostal 
do  exkluzivní společnosti. Byli to vybraní 
lidé napříč celou republikou a  vedli poměrně 
známé a  velké neziskovky. Proti nim byl Krok 
malý projekt. Velká změna byla už v  tom,  
že se s námi najednou někdo bavil. Pozvali nás 
v těch 90. letech na MPSV, přišel nás pozdravit 
Vladimír Špidla, který byl tehdy ministrem, 
vypadalo to, že ho to opravdu zajímá… Bylo to 
zadostiučinění, po letech dohadování s mnoha 
lidmi i  institucemi, například základní školou 
naproti Kroku, že děláme legitimní věci. 

Měl jsem v tu chvíli pocit, že to má smysl. 
Myslím, že ostatní to vnímali podobně, a bylo 
tam velké pracovní nasazení. Trvalo to téměř 

Nejvíc mi to připadá jako vztah mezi 
starším a  mladším sourozencem. Se vším,  
co k  tomu patří :-). Krok v  tu chvíli byl ten 
starší, serióznější; poskytovali jsme víc typů 
služeb, měli jsme větší zázemí, bylo nás víc 
pracovníků atd. „Jižák“ byl zase víc kreativní, 
možná v  něčem provokativní, víc se nebáli, 
zkoušeli nové věci, bylo v tom víc nadšení a byli 
takoví víc nespoutaní… V  tu dobu jsme měli 
množství společných setkání. Nikdy mi nepřišlo, 
že by tam došlo k nějaké řevnivosti, že bychom 
nekooperovali… spíše naopak. Potkávali jsme se 
jednou u nás, jednou u nich. Ale tenhle vztah, 
že něco je tady déle a tváří se to vážně a něco 
je tu nově a „my si to uděláme po svém“, to tam 
určitě někde bylo.

To je hezky vyjádřeno. A ten název?

Úplně nejupřímnější odpověď je, že 
nevím. Ale myslím si, že s  tím tenkrát přišel 
Jindra Racek. Bylo to tak, že jsme malovali 
v  Rakovského, v  Modřanech… seděli jsme tam 
na  těch hromadách věcí a  vždycky jsme část 
pracovali a část mudrovali a vymýšleli koncepci, 
jak to bude. A  v  dobrém jsme se „hádali“ 
o  názvu. Vím, že u  toho byli Petr Klíma, Jindra 
Racek, Danuše Struková, já a nevím kdo ještě. 
Takže tohle společenství lidí se dohadovalo 
o názvu a někdo to tam řekl…

S Proximou Sociale už dávno 
nesdílíte každodenní život, přesto 
máte dost informací o její současné 
podobě. Jak byste tu dnešní, 
současnou Proximu Sociale popsal 
a představil veřejnosti?

To je těžká otázka. V  Kroku jsem zažil 
krásná a  intenzivní léta. Ke  konci jsem začal 
cítit, že jen sháním prachy, běhám po grantech, 
vyřizuji tisíc papírů, píšu závěrečné zprávy… 
Byla to ohromná starost o  lidi, sehnat peníze 
atd. Sice jsem vedl ještě probační skupinu,  
ale jinak jsem byl jen administrátor. A navíc, při 
žádostech o granty jsem si uvědomoval, že moc 
nezáleží na  tom, jak dobře děláte svou práci, 
a nemá to moc velký vliv na to, kolik dostanete 
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služby a  rozvíjet je na  komunitní úrovni, 
v  jedné lokalitě. Anebo mít ambici stát se 
organizací, která jde napříč republikou. Anebo je 
to namíchané – což, zdá se, je případ Proximy 
Sociale.

Vždycky bylo těžké, pokud vzniká něco 
nového, že je to na  jedné straně limitované 
podmínkami, jaké jsou v  dané lokalitě, 
vstřícností úřadu, a  na  druhé straně je pořád 
nutné pídit se, jestli potřeba té služby v  té 
lokalitě je a  jestli není větší třeba někde jinde. 
A to je myslím velký boj, protože je samozřejmě 
těžké to udělat někde, kde to nemá podporu 
a kde pro to nejsou vytvořené podmínky.

peněz, jestli budeme mít příští rok na výplaty. 
A tak jsem oznámil, že odejdu. Neměl jsem v tu 
chvíli tušení kam, pracoval jsem na tom, aby vše 
mohlo fungovat dál, připravoval jsem nástupce, 
Martinu Zimmermannovou…

Takže jsem se potom – ať už vědomky 
či nevědomky – od  toho stáhnul. Věděl jsem,  
že kdybych se tam často objevoval, tak bych 
měl tendenci jim do  toho „kecat“. A  to není 
dobré. Objevoval jsem se pak ještě na nějakých 
valných hromadách, výročních zasedáních… 
a postupně jsem z toho vyplul. 

A tím se dostávám k vaší otázce. Proximu 
Sociale jsem sledoval, jen když se mi dostala 
do  ruky výroční zpráva. Přestěhoval jsem se 
z Vršovic do Radotína a s úžasem jsem zjistil, 
že Proxima Sociale je i v Radotíně, takže když 
si otevřu místní noviny, ze zvědavosti si přečtu, 
co se děje v místním klubu :-). Byl jsem na lodi 
při oslavě 15. výročí. A  tím to vlastně končí. 
Takže já to sleduji opravdu z velké vzdálenosti. 
Ale mám velké potěšení, že Krok funguje dál,  
že se Proxima Sociale vyvíjí, je v tom velký kus 
nostalgie.

Vraťme se ještě k předcházející 
otázce. Vzhledem k vaší současné 
profesi byste měl mít blízko k tomu 
říct, co dělá taková organizace, 
jakou je Proxima Sociale. A také být 
schopen to srovnat s dobou, kterou 
jste v ní zažil. Nejde o nějakou 
analýzu, ale o základní srovnání 
z dostupných informací…

Popravdě řečeno, kdyby se mě někdo 
zeptal, co dělá Proxima Sociale, tak větší část 
popisu bude vycházet z  mé zkušenosti a  jen 
drobná korekce z toho, co se dozvídám. 

Proximu Sociale bych popsal jako 
organizaci, která dělá víc druhů služeb – 
od terénní práce, klubu, streetworku po azylové 
bydlení – a rozrůstá se do dalších lokalit, ať už 
je to zmiňovaný Radotín, nebo i mimo Prahu – 
Dobříš, Mladá Boleslav. To vím, ale tím to končí.

Proxima Sociale dnes nabízí kromě 
NZDM služeb, na kterých vyrostla, 
i takové služby, jako je Občanská 
poradna, Azylový byt…

To je zajímavé, že to říkáte. Byt byl součástí 
nabídky od samého začátku. Celý projekt Kroku 
byl udělaný velkoryse a  od  roku 1995 vedle 
sebe fungoval street, klub, byt a  poradenství. 
Vidíte se s  těmi lidmi na  ulici, dáte jim nějaké 
naplnění volného času; vedle toho je tam 
chráněný byt, který byl původně pro kluky 
a teprve po dvou letech se to zkusilo s holkami. 
U toho to zůstalo, pak se to vlastně přerodilo 
v mladistvé dívky a matky s dětmi v obtížných 
situacích. Někdy od  roku 2000 už byla 
Občanská poradna.

Takže zpět k  vaší otázce, ty zmíněné  
služby jsou od začátku podobné. 

A  probační programy, se kterými jsme 
začínali, snad byly, aby to neznělo neskromně, 
úplně první v  republice. To byla také hodně 
Petrova práce, už v době, kdy nebyl v Kroku. 

V  radotínských novinách v  souvislosti 
s  klubem píšou „Jedeme na  REP“. A  REP je 
pojem, který jsme používali před 13 lety 
(REsocializační Pobyt). A  bylo to právě 
pro kluky a  holky s  nějakými potížemi, pro 
které byl náš Probační program. A  když 
jsem někomu vysvětloval, co jsou probační 
programy, tak jsem říkal – představ si, že 
oni mají za  trest potkat se jednou za  týden 
na  dvě hodiny se mnou, a  pak s  nimi 
jedeme na  výlet. To byly krásné začátky :-). 
Oni to měli určené od  soudu, přišli, sedli si 
a  řekli: „Tak jsem tady… Tak co se mnou tady 
budete dělat?“ 

Máte nějakou vizi Proximy Sociale 
za dalších deset let? Případně vidíte 
nějaké zásadní nové úkoly  
či příležitosti, jak tu vizi naplnit?

My jsme si samozřejmě už tenkrát lámali 
hlavu s  budoucím směřováním a  rozvojem. 
Myslím, že jsou dvě možné cesty, případně 
jejich kombinace. Buď se snažit dělat dobře 
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Mgr. Václav Lebduška

Václav Lebduška byl jedním ze 
zakládajících členů Komunitního 
centra Krok, kde měl v  letech 1995 
až 1997 na  starosti „sociální“ (později 
„alternativní“) byt pro samostatné pobyty 
dospívajících chlapců a  dívek s  různými 
osobnostně-sociálními problémy. Kromě 
toho v  Kroku uskutečnil mnoho akcí 
spojených se zážitkovou pedagogikou, 
ať už se jednalo o horolezectví, prolézání 
jeskyní či splouvání řek. Inicioval zde také 
vznik hudebny, kterou také spravoval. 
Kapely zkoušející v  hudebně následně 
vystupovaly na „festivalech“ v Modřanské 
rokli.

Po  řadu let pracoval jako pedagog 
Střediska výchovné péče Klíčov, kam 
se po  odchodu z  Kroku (a  roční pauze, 
kdy se živil manuální prací) opět vrátil. 
V  současné době zde zajišťuje jako 
pedagog následné dobrovolné pobyty 
bývalých klientů výchovného ústavu 
na oddělení „ubytovna“. Kromě uvedených 
aktivit deset let jako lektor participoval 
na  sebezkušenostních kurzech pro 
studenty středních škol realizovaných 
při Pedagogicko-psychologické poradně 
Praha 2.

VÁCLAV LEBDUŠKA

„My jsme do toho projektu vstupovali s úzkostmi a obavami, protože to bylo pole neorané a nikdo tu před námi 
nezkoušel nechávat děti samotné v bytě… Ideou bylo trochu jim přiznat dospělost nebo schopnost postavit se 
na vlastní nohy a vyřešit své problémy tím, že jim je delegována samostatnost… Byli jsme rodiče, ale zároveň jsme 
byli i sociální pedagogové, kteří s nimi řešili jejich problém.“

Zakladatelé Proximy Sociale se 
pracovně setkali ve Výchovném 
ústavu na Klíčově. Tam vznikla idea 
nových přístupů a forem sociální 
práce s mládeží. Vy jste tam tehdy 
také pracoval. Snažíme se teď zaplnit 
některá bílá místa kolem vzniku 
této organizace a popsat okolnosti, 
v nichž se formovala. Můžete k tomu 
prosím přispět svými vzpomínkami?

Ano, mně tedy úplně naskočilo říci: „co bylo 
před tím, než vás Petr Klíma oslovil v baru?“ :-) On 
totiž v nějakém rozhovoru vzpomínal na to, jak 
mne a kolegyni Stancovou, se kterou jsme pak 
pracovali v sociálním bytě, přesvědčil v  jednom 
baru na Smíchově. To byl takový bod zlomu… To 
je možné dohledat dokonce někde na internetu. 

To je zajímavé. Budeme rádi, 
když se s námi podělíte 
o více detailů.

Úplný počátek je někdy v  80. letech, kdy 
dr.  Matouš Řezníček, což je podle mě trochu 
nedoceněná osobnost, začal zakládat Středisko 
pro mládež Klíčov v  Praze 9 (dnes Středisko 
výchovné péče). To je docela důležité. My 
jsme nepracovali přímo ve  výchovném ústavu. 
Výchovný ústav byl jednou ze součástí 
střediska. On tam možná úplně na  začátku 
někde byl odloučený samostatný výchovný 
ústav, ale postupně dr.  Řezníček – v  duchu 
idejí sociální pedagogiky, kterou tady jako 
vědní obor spoluzakládal – cítil potřebu 
rozšířit institucionalizovanou ústavní práci 
o  další složky. Do  té doby bylo běžnou praxí,  

že s  problémovými dětmi se pracovalo 
především tak, že se odnímaly od  rodin 
a  zavíraly do  různých typů ústavních zařízení. 
Řezníček byl unikátní v  tom, že začal hledat 
a snažil se otevřít nové cesty práce s mládeží, 
na  kterou se do  té doby nahlíželo pouze 
optikou speciální pedagogiky, tj. její problémy 
byly primárně vnímány jako nějaká osobnostní 
patologie. Neobjevoval se tam sociální aspekt. 
Takže z  výchovného ústavu pak vzniklo 
Středisko pro mládež, které od  dlouhodobého 
odebrání dítěte z  jeho prostředí přecházelo 
k ambulantním či pouze krátkodobě pobytovým 
formám. Dr. Řezníček si nalezl řadu schopných 
lidí. Mezi nimi bych mohl jmenovat např. Petra 
Klímu, který později zakládal Proximu Sociale. 
Jejich specifikem bylo to, že ve  svých týmech 
potom začali aplikovat nové způsoby práce 
s  mládeží, které nějak, myslím, přežívají doteď: 
krizové intervence, práce s  rodinou, práce se 
širším sociálním kontextem klienta nebo vůbec 
hledání sociálních vztahů a  souvislostí, práce 
přímo v rodinách, docházení do rodin… To tady 
do té doby vůbec nebylo.

Nové to tedy bylo v tom, že nešlo jen 
o represi, ale pracovalo se pozitivně 
na možnosti proměny takových dětí.

Trochu zjednodušeně by se to tak také dalo 
říci. Zmiňoval jsem sociální pedagogiku, která se 
tehdy nesměle rodila jako vědní obor. A sociální 
pedagogika, když budu citovat Petra Klímu, 
klade důraz na  „proces socializace, akulturace 
jednotlivců i skupin, včetně rodin, usnadňování 
těch procesů nebo jejich rekonstrukci“. To by 
se také dalo charakterizovat jako společná 

22 / 3. ČTRNÁCT POHLEDŮ NA NAŠE (K)ROKY



3. ČTRNÁCT POHLEDŮ NA NAŠE (K)ROKY / 23

Kdy jste se k Proximě Sociale přidal?

V roce 1993 se Proxima Sociale zakládala 
spíše jako nějaká teoretická koncepce. To byly 
úplné začátky, na  kterých se podíleli Mária 
Rizmanová, Danuše Struková a  Petr Klíma, 
který byl asi hlavním duchovním otcem celého 
projektu. U  toho jsem nebyl. Nastoupil jsem 
v roce 1995, tuším v lednu. Jednou z vlastností 
Petra Klímy bylo, že se snažil vytvářet týmy 
z  lidí, kterým věřil, a  dovedl vynaložit velkou 
energii na  to, aby je získal. Mě a  kolegyni 
Stancovou, které znal z  práce na  Klíčově, 
začal přesvědčovat ještě když jsme měli 
svá zaručená „teplá místečka“ a  vůbec jsme 
neuvažovali o tom, že bychom je měli opustit. 
Nebylo to úplně jednoduché, protože přeci 
jen se jednalo o  nabídku určité nejistoty. Ten 
projekt měl k  dispozici omezené prostředky 
na  určitou dobu a  nebylo úplně zřejmé, jestli 
bude dál pokračovat. 

To byly prostředky z programu 
Phare? 

Ano. Byly určeny na  dva roky a  pak zase 
na  další rok. S  ideou, že ten projekt začne 
následně nějak sám fungovat z  jiných zdrojů… 
Takže to byla nejistota. Petr Klíma vynaložil 
velké úsilí, které bylo završeno setkáním v baru 
na Smíchově, jak jsem zmínil na začátku. 

Nakonec jsme do  Proximy Sociale v  lednu 
1995 přišli. Byli jsme přítomni při vymýšlení 
názvu pro Komunitní centrum Krok. Souběžně 
s utvářením celého pracovního týmu se začaly 
budovat prostory v Rakovského ulici.

Zadání pro mě a  kolegyni Stancovou 
znělo: vytvořte koncepci bydlení pro sociálně 
znevýhodněné chlapce v  běžné panelákové 
zástavbě. Tam nám městská část poskytla 
byt 3+1 a  my jsme měli vytvořit projekt… 
Důležité bylo, že jsme zvažovali celou tuhle 
akci jako alternativu k  ústavní péči. To se 
trochu prolínalo ještě z  dob Klíčova. Nevím, 
jestli šlo o součást zadání, anebo jestli jsme to 
takto koncipovali sami. Byl zde ale rozdíl oproti 
azylovému pojetí, jaké je v Proximě Sociale nyní. 
Naším úkolem bylo experimentálně vyzkoušet, 

zkušenost lidí, kteří pracovali na  Klíčově (aniž 
bychom si to tenkrát uměli takhle odborně 
definovat). Z tohoto podhoubí se potom rodila 
i Proxima Sociale. 

Zároveň – a  to je myslím také docela 
důležité – jsme všichni měli zkušenost 
s fungováním ve státní instituci, na kterou se 
tehdy někteří kolegové z  nestátní sféry měli 
tendenci dívat trochu skrz prsty a  vymezovat 
se vůči ní, aby si uhájili své pozice. A  bylo to 
asi i  docela pochopitelné v  těch počátcích,  
v  90. letech, kdy proces vzájemného hledání 
pozic byl mnohdy dramatický… Nicméně 
my jsme měli zkušenost, že i  v  rámci těch 
„zkostnatělých“ státních institucí lze dělat 
s  netradičními formami a  postupy. To bylo 
myslím dost důležité i  pro vznik Proximy 
Sociale, protože se nám pak nějak dařilo 
lépe propojovat státní a  nestátní i  v  rámci 
modřanské komunity.

Když je osvícený ředitel i ve státní 
instituci, tak je asi zpola vyhráno. 
Pan dr. Matouš Řezníček byl tedy 
ředitelem celého střediska? 

Ano, určitě to tak je. Matouš Řezníček byl 
ředitelem celého Střediska pro mládež, tedy 
včetně výchovného ústavu. Tehdy to byla jedna 
ze složek, potom se středisko transformovalo, 
takže výchovný ústav se stal dominantní 
a další složky byly trochu doplňkové, ale u toho 
už on nebyl. Dr. Řezníček byl tak trochu vizionář. 
A jak už to tak bývá, díky tomu i pro mnoho lidí 
nesrozumitelný; z  toho možná pramení i  jeho 
určité nedocenění. Ale osobně bych dal právě 
jeho úplně na  začátek proměn, kterými u  nás 
prošla práce se sociálně ohroženými dětmi 
a  mládeží. Na  tyto proměny nějak navazuje 
i Proxima Sociale.

A nemusely to být asi děti, 
které se dostaly až do výchovných 
ústavů…

Ano, snahou bylo docílit toho, aby tenhle 
proces byl přerušen. Aby se tam zkrátka 
nedostaly. 

jestli lze umístit skupinu klientů, kteří mají 
nějaké problémy v osobnostně-sociální oblasti, 
do  běžného paneláku a  nechat je do  značné 
míry samostatně žít a  při tom nějak pracovat 
s  jejich problematikou během doby, kdy tam 
budou ubytováni.

Pro naši představu – jak ti kluci 
byli staří? A kolik jste jich mohli 
ubytovat? Kde by vlastně skončili, 
kdyby neměli šanci v Kroku?

Opravdu existovala reálná možnost, že 
by jim byla stanovena ústavní péče, tj. že 
by šli do  výchovného ústavu, protože měli 
problémy, které by je tam mohly dovést. Měli 
jsme tam klienty od  15 let výše. Ze zákona 
bylo stanoveno, že ti mohou existovat 
samostatně, přiměřeně svému věku. Mohli jsme 
si tedy dovolit je tam nechávat bydlet samotné. 
Unikum bylo v  tom – a  to si nikdo v  té době 
v ústavní péči neuměl představit – že by klienti 
této věkové kategorie zůstávali přes noc sami 
v paneláku. Přes noc tam nebyl dozor. Projekt 
byl realizován týmem dvou pracovníků, takže 
my jsme tam docházeli, byli s  nimi přes den, 
ale přes noc (i když také ne vždy) jsme je tam 
nechávali samotné. 

Délku pobytu u nás jsme stanovili minimálně 
na  jeden měsíc a  maximálně na  půl roku. Jeden 
měsíc, abychom měli šanci alespoň něco ovlivnit. 
Maximum bylo stanoveno proto, abychom si 
uchovali nějakou šanci toho dotyčného vrátit 
do rodiny, pokud to bude možné, a aby odloučení 
nebylo natolik destruktivní pro rodinný systém,  
že by klient byl z  rodiny vyčleněn. Rodina totiž  
často zjistí, že zmizelo dítě a  zmizel problém, 
a uzavře se. Zavře mu brány. To se občas – třeba 
v ústavní péči – děje: jakmile dítě odchází na delší 
čas, existuje reálné riziko, že už nebude přijato zpět. 
Proto jsme se ho snažili minimalizovat stanoveným 
limitem doby. V bytě mohli být 4 klienti. Byly tam  
2 pokoje, takže v každém pokoji mohli být 2 klienti. 
Myslím ale, že kapacita nebyla úplně naplněna, že 
tam maximálně souběžně bydleli 3 kluci. Během 
roku, kdy jsme projekt realizovali, bytem prošlo  
8 chlapců. Pak už jsme dělali byt pro holky, protože 
peníze pro pobyt chlapců byly vyčerpány…
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Hodně nám pomohla stáž v  Hamburgu,  
který byl tenkrát jedním z  inspiračních zdrojů 
pro celou Proximu Sociale. Tam jsme viděli,  
že tohle byl naprosto běžný styl práce. Někdy 
v  60. letech pod vlivem tehdejší revoluční 
atmosféry zrušili ústavní zařízení přímo 
v městě Hamburg a „problémové“ děti rozmístili 
do  bytů. Postupem se zase vrátili k  nějakému 
typu větších specializovaných ústavů, ale tahle 
„bytová“ forma tam už zůstala zachována. My 
jsme tam přijeli asi po  2 měsících fungování 
bytu s  chlapci, kdy to pro nás bylo emočně 
těžké – večer jsme odcházeli domů a  byli plní 
obav a úzkosti, co se bez naší přítomnosti bude 
dít… Přijeli jsme do  Hamburgu a  viděli jsme,  
že tam 2 pracovníci mají na starosti ne jeden, 
ale třeba 5 až 10 takových bytů a jejich prací je, 
že je pravidelně objíždějí. Vůbec tam s klienty 
nejsou jako my, kdy jsme s  těmi kluky byli 5x 
týdně. Oni tam s nimi byli 1x týdně, sloužili jako 
určitý koordinující prvek, zajišťovali kontakt 
s  klientem a  uspokojovali jeho nezbytné 
osobnostně-sociální potřeby. Ale jinak tam 
děti hodně žily samostatně a  práce s  nimi 
pak probíhala na  jiné úrovni než té non-stop 
kontrolní.

Když patnáctiletý člověk žije 
v rodině, zpravidla se denně potkává 
s rodiči a ti mají pocit, že o něm 
vědí „všechno“… zkrátka je tam 
bezprostřední kontakt. V čem to 
tedy u vás spočívalo?

Vzali jsme je z  rodiny, ze které by 
pravděpodobně jinak byli vzati do  ústavu. 
Vycházejme z toho, že se pohybujeme v oblasti 
sekundární prevence. Je popsán problém, a ten 
je natolik závažný, že by na  něj společnost 
reagovala s  největší pravděpodobností tak, 
že by bylo dítě odebráno do  ústavu, kde by 
pobývalo. To je důležité. Nejednalo se o  děti, 
u  kterých by se dalo předpokládat, že pokud 
by zůstaly v  rodině, nic by se nedělo. Byli 
jsme opravdu alternativou procesů, které by 
nejpravděpodobněji nastaly. Většinou se zde 
již dříve objevovala snaha pracovat s těmi dětmi 
v jiných institucích. Byly v kontaktu s OSPODem, 

Takže to byl rok 1996, kdy jste 
skončili s bytem pro kluky? 

Ano, tuším, že jsme začínali nějak v květnu 
1995 a skončili v prosinci 1996. Podle zadání 
jsme měli pokračovat v pobytech dívek.

To bylo v tomtéž bytě? 

Ne, došlo k  výměně ze zcela prozaických 
důvodů. První byt jsme měli v  paneláku 
v Hassově ulici. V bytě pod námi bydlel nějaký 
nájemník, který si neustále stěžoval a  hodně 
komplikoval situaci. My jsme to prověřovali, 
protože samozřejmě kluci bývají občas hlučnější 
a  dalo se předpokládat, že může něco nastat. 
Pak se zjistilo, že dotyčný chtěl náš byt získat 
pro sebe, takže to byl hlavní důvod stížností. 
A  městská část, protože byla velmi osvícená, 
nás nevyhodila, ale přeřadila do  jiného 
paneláku, v Zárubově ulici, kde to pak probíhalo 
úplně v pořádku. Možná má Proxima Sociale byt 
pořád na stejném místě. 

Ten stávající byt je teď přímo 
v budově bývalých jeslí, kde sídlí 
Proxima Sociale…

Aha, tak to je trochu změna. My jsme měli 
byt v  běžné panelákové zástavbě, nebylo to 
tak vyčleněné.

Prošli jsme docela zajímavou zkušeností, 
pokud jde o  soužití v  domě. V  případě 
chlapců jsme kontaktovali komunitu v daném 
paneláku s  cílem nějak naše klienty začlenit. 
A  docílili jsme myslím spíše pravého opaku, 
protože okamžitě se našli jedinci (ne všichni), 
kteří se na  ně začali dívat jako na  vyvrhele 
společnosti, a nastávaly zbytečné komplikace. 
Někdo třeba počmáral výtah, a okamžitě za to 
mohli naši klienti... U dívek jsme se představili 
nejbližším sousedům na  patře a  poskytli jim 
nezbytné minimum informací. A  bylo to pak 
jednoznačně prospěšnější pro všechny. My 
jsme do  toho projektu vstupovali s  úzkostmi 
a  obavami, protože to bylo pole neorané 
a nikdo tu před námi nezkoušel nechávat děti 
samotné v bytě. 

který nám dával doporučení. Všichni ti klienti 
byli z  Prahy 12 a  všichni se k  nám dostali 
na doporučení OSPODu. Ideou bylo trochu jim 
přiznat dospělost nebo schopnost postavit 
se na vlastní nohy a vyřešit své problémy tím, 
že jim je delegována samostatnost. Plnili jsme 
určitou alternativu rodičů, takže jsme tam 
docházeli, ale rozdíl byl v  tom, že jsme s  nimi 
zkoušeli nějak jejich problémy řešit a pracovat 
na odborné úrovni. Byli jsme rodiče, ale zároveň 
jsme byli i  sociální pedagogové, kteří s  nimi 
řešili jejich problém. 

Obecným cílem bylo: udělejme všechno pro 
to, abychom během tvého pobytu u nás docílili 
společně takové změny, aby ses mohl vrátit 
do rodiny nebo aby ses pokud možno postavil 
na vlastní nohy. Konkrétní individuální zakázku 
jsme s  klienty tvořili na  začátku procesu, 
aby bylo zřejmé, jak ten cíl bude realizován, 
jakými kroky. Cíl byl tedy jasný – během půl 
roku docílit nějaké změny – a  zakázka byla 
definována v  úvodním rozhovoru. Klienti 
měli své povinnosti. Nejen v  tom bytě, ale 
museli také absolvovat individuální setkání 
zaměřené na práci s problémem – ať už s námi, 
nebo s  jinými složkami nebo institucemi,  
které byly v tom problému zaangažovány.

Předpokladem tedy bylo, že klienti 
budou spolupracovat, znali cíl 
a vaším úkolem bylo, aby se s cílem 
identifikovali…

Další rovina práce byla, což považuji 
za  důležité, že jsme se nějak snažili ovlivnit 
jejich dosavadní životní styl. Změnit některé 
věci, které byly problematické. Když nám 
přišel kluk, který převážně trávil čas na sídlišti 
poflakováním s  nějakou partičkou, která ho 
nakonec přivedla do  nějakých potíží, snažili 
jsme se mu zprostředkovat třeba nabídku 
klubu, který tenkrát fungoval v  Kroku. Nebo 
jsme jednou měsíčně vyjížděli na  společné 
víkendy na chalupě, realizovali jsme zážitkovou 
pedagogiku – v  jeskyních, ve skalách, na vodě. 
Fungovalo to i  tak, že jsme v  rámci takových 
procesů navazovali s klienty bližší vztah, který 
potom usnadnil změnu a řešení problému.
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Ten projekt takto existoval 3 roky 
(1995–1997), financován z programu 
Phare. Co bylo potom? Kdy jste 
odcházel?

Odcházel jsem v roce 1998, někdy na jaře. 
Já teď nevím, jestli to bylo proto, že skončily 
peníze na náš projekt, anebo proto, že nebyla 
poptávka po  pobytech dívek, které v  bytě 
vystřídaly chlapce. Možná se tam oba ty 
vlivy nějak promísily. Reagovali jsme vlastně 
na  situaci, která byla. Začalo se uvažovat 
o azylových pobytech pro matky s dětmi, které 
tam pak byly uskutečňovány, ale to já už jsem 
tam nebyl. 

Shrňme si to. Byla to na svou 
dobu unikátní záležitost a byl 
to experiment, který však 
neměl v Proximě Sociale přímé 
pokračování…

Pokud vím, v  Proximě Sociale nadále 
existuje azylové bydlení pro matky s  dětmi, 
což je trochu jiná kategorie. V  rámci Proximy 
Sociale tedy náš projekt pokračování neměl. 
Ale teď například přímo ve výchovném ústavu, 
kde pracuji, máme sociální byt pro naše klienty, 
aniž bych se na tom podílel. Přišel jsem v době, 
kdy už tu byly 2 byty úplně stejného typu, jaké 
jsme tehdy rozjížděli v Modřanech. Mám pocit, 
že ta idea, kterou jsme tehdy zkoušeli, prosákla 
do  státní sféry. To bylo asi i  jedním z  cílů 
projektů Phare – ovlivnit realitu práce s  touto 
kategorií klientů. Teď má zkrátka výchovný 
ústav Klíčov sociální byt pro klienty, pro chlapce 
s  výchovnými problémy. A  to je přesně to,  
co jsme tehdy dělali jako alternativu k ústavní 
péči. 

A je to i v jiných podobných 
zařízeních?

Nevím přesně, ale myslím, že jsme byli 
jedním z  inspiračních zdrojů pro Dům na  půl 
cesty, který rozjížděla Michaela Svobodová 
v 90. letech. Ona se tehdy u nás byla podívat 

Jak jste v té době pracovali 
s rodinami?

Rodiny na  začátku také podepisovaly 
kontrakt, jehož součástí byl jasně definovaný 
počet setkání – právě proto, aby se udržela 
kontinuita pobytu dítěte v  rodině, resp. 
povědomí, že dítě patří do  rodiny. Protože 
tendence se dítěte zbavit se samozřejmě 
objevovala i  u  nás, a  proto někteří z  těch 
klientů odcházeli do  samostatného života, 
stavěli se na vlastní nohy; návrat se nepodařil. 
Pokud rodinné vztahy byly hodně narušené, 
byla i přes stanovenou povinnost rodičů nějak 
participovat na  procesu jejich spolupráce 
mnohdy spíše formální. Myslím, že výsledek byl 
tak nějak půl na půl. Asi polovina z osmi klientů 
se vrátila do  rodin a  polovina začala potom 
fungovat samostatně. Teď si vzpomínám, že asi 
dva chlapci našli novou rodinu v rodinách svých 
dívek – během půl roku u nás si našli dívky, nějak 
se začlenili do  jejich rodin a  nakonec v  nich 
začali bydlet.

To je také asi celkem mimořádné…

Myslím, že pokud by to dítě absolvovalo 
pobyt v  ústavu, měl by jeho život úplně jinou 
dynamiku. Tohle byla pro jeho další život 
příznivější situace. 

Ještě bych chtěl zmínit, že kolem bytu se 
potom utvořilo jakési neformální společenství 
lidí – byli to jejich kamarádi, kteří tam začali 
docházet. My jsme vždycky ve  středu dělali 
„bytový den“, kdy jsme jim vařili. Oni si jinak 
museli vařit sami a tenhle den jsme jim vařili my. 
Jednalo se o  součást takového komunitního 
setkání, kterého se účastnili nejen ti 3–4 
lidé, kteří bydleli v  bytě, ale třeba dalších 10 
návštěvníků Kroku. Dokázali jsme tam tedy 
vtáhnout i  širší sociální okolí jejich kamarádů, 
kteří pak s  námi třeba jezdili i  na  zmiňované 
víkendy na  chalupě nebo lézt po  skalách. 
Vlastně jsme pracovali i  s  nimi. Celé se to 
trochu rozšířilo. Jedná se o  lidi, se kterými mě 
dodnes pojí přátelské vztahy, takže spolu nějak 
existujeme i nadále.

a  možná jsme ji trochu inspirovali. To je 
také určitá forma podobného bydlení pro 
„absolventy“ dětských domovů a  výchovných 
ústavů. Při výchovných ústavech i  dětských 
domovech se startovací byty už mnohdy 
objevují jako forma následné péče, protože se 
ukazuje, že je to důležité, aby si děti postupně 
zvykaly na samostatnost. 

Ještě mne napadlo, že – co se týče té 
kontroly – za  dobu fungování bytu v  něm 
nedošlo k  nějakým výraznějším průšvihům. 
Naše úzkosti a  obavy se ukázaly jako 
neopodstatněné. Jednou se u  těch kluků 
stalo, že tam pronikla nějaká partička, která si 
vyřizovala účty s jedním z našich klientů. On nás 
ale kontaktoval, my jsme situaci řešili a on také. 
U  dívek také něco takového jednou proběhlo. 
Byli tam vpouštěni cizí lidé a  vše probíhalo 
v  daleko větší tichosti a  nenápadnosti.  
Ale pro ně samotné to nakonec bylo natolik 
tíživé, že nás brzy samy přišly informovat. To 
tajemství už bylo natolik neúnosné, že samy 
měly potřebu to řešit. Aniž bychom toho docílili 
kontrolou. 

Jak jste tu sociální službu nazývali – 
jako Azylový byt? 

My jsme bytu neříkali azylový, původně 
jsme ho nazývali „sociální“ a pak „alternativní“. 
To je docela zajímavé, protože ta změna 
názvu také odrážela hledání nějaké filozofie. 
Azyl jako úkryt jsme tenkrát neměli. Sociální 
zase příliš evokovalo sociální nedostatečnost, 
takže jsme pak zvolili „alternativní“, což asi 
nejlépe vystihovalo alternativu k  běžné 
institucionalizované péči.

A ti Němci v Hamburgu tomu říkali 
jak? 

Víte, že nevím? :-) Ale předpokládám, že se 
tam také nějak objevovalo to „sociální“, protože 
tam základem byla oblast sociální pedagogiky. 
Takže tomu, odhaduji, říkali sociální byty. 
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třeba k  nějakému týrání někoho, tak mám 
povinnost to řešit. Asi bych to tedy nestavěl 
jako dogma. Je to jeden z prostředků, se kterým 
pracuji, měl bych si ho být vědom, ale nikoliv 
dogmaticky.

Ještě pro ujasnění. Když takový klient 
přijde do klubu, chodí tam opakovaně 
a najednou se ukáže nějaký problém, 
téměř náhodně, co se potom děje? 
Začne se s tím člověkem pracovat 
a ta anonymita se prolomí? 

Petr Klíma hovořil o dilematu sociální kontroly 
a  sociální pomoci jako o  věčném. Myslím, že je 
to ústřední téma, se kterým se v  této oblasti 
utkáváme. Takové případy se samozřejmě děly. 
Do  klubu přicházely děti, které podvědomě 
čekaly nějakou formu pomoci nebo řešení svých 
problémů – stávalo se to dost často. Primární 
bylo „jdeme se bavit“ a  pak jsme najednou 
zjišťovali, že skrytá, nevyřčená zakázka je 
ve skutečnosti někde jinde. Tam potom záleželo 
na umu, dovednosti a kompetencích pracovníků 
k tomu, aby s těmi dětmi nějak začali pracovat 
a  realizovali všechny kroky se zvýšenou 
citlivostí. To jsou základní věci. 

Hovořil jsem o tom dilematu, protože byly 
případy, kdy se dospělo k  tomu, že nějaké 
sociálněkontrolní mechanismy vůči nějakému 
dítěti začnou být realizovány, protože dané 
dítě se dostává do  narůstajících potíží 
a  průšvihů… Podstatné ale bylo, že to mělo 
být ve  spolupráci s  tím dítětem. Nebylo to 
tak, že bychom někoho někam „nahlásili“, 
aniž bychom s  ním mluvili. Pokud jsme měli 
pocit, že „Pepík Vonásek“ čím dál víc fetuje 
anebo se kontaktuje s  partou, která někde 
provozuje trestnou činnost, tak jsme se o tom 
nejprve začali bavit s ním a možná souběžně 
i  s  OSPODem, ale „Pepíka“ jsme o  tom vždy 
informovali. Snažili jsme se z  toho udělat 
konkrétní práci s problémem. A to jsou případy, 
které se musí posuzovat individuálně. Naše 
výhoda byla v  tom, že jsme měli zkušenost 
dlouholeté práce s  dětmi s  nějakými 
psychosociálními potížemi, takže jsme pro to 
byli vybaveni. 

Vaše služba azylového bydlení 
jistě nemohla být poskytována 
anonymně… Co si myslíte 
o obhajované a proklamované 
anonymitě klientů „konzumujících“ 
služby nízkoprahových zařízení? 

Jestliže pod pojmem anonymita myslíme 
pocit bezpečí, který by ti klienti měli mít, tak je to 
samozřejmě důležité téma. My jsme ho v Kroku 
tehdy měli také – snažili jsme se klientům 
nějak bezpečí zajistit, především na  úrovni 
nízkoprahového klubu. Nejsem si jist, do  jaké 
míry to bylo důležité pro naše klienty. Jestli 
jim to vlastně nebylo jedno, protože přicházeli 
a hrál tam roli prvek komunity. Přicházeli tak, že 
se všichni znali, a věděli tím pádem, že tam nikdy 
nebudou úplně anonymně. Nevím, jestli pro ně 
bylo důležité, že o nich nebudeme poskytovat 
informace kurátorům. Oni také zároveň věděli, 
že s  těmi kurátory spolupracujeme… Ten 
komunitní aspekt tak trochu snižoval jakoukoli 
nebezpečnost nějakých institučních zásahů, 
protože pro ně to bylo v  podstatě známé 
prostředí. Bylo to ve  známé lokalitě a  oni 
byli schopni přijmout i  to, že jsme napojeni 
na  instituci, která by pro ně možná mohla být 
sama o  sobě trochu „ohrožující“. Oni znali nás 
a byli jsme pro ně bezpečím. A tím pádem jsme 
nějak snižovali i  míru „nebezpečí“ státních 
institucí. 

Byli jsme takový mezičlánek. A to je myslím 
důležitá role. Zříkat se této role mi připadá 
trochu alibistické nebo omezující naši práci jen 
na  klubovou scénu, resp. oblast volného času. 
Zříkat se té role prostředníka mezi státními 
institucemi v  dané lokalitě a  mezi klienty, to 
mi nepřijde úplně správné. OSPOD sice může 
být kontrolní orgán, ale také to může být orgán 
pomocný… Podstatné ale je, s  jakou zakázkou 
naši klienti přicházejí. Jestli se někdo přijde bavit 
do klubu, tak nemám důvod o něm informovat 
někoho z  OSPODu. Jestliže tam přijde někdo 
s  cílenou zakázkou pomoci, což byl případ 
třeba našeho bydlení, tak anonymita v  tom 
smyslu, že o  něm nebudu informovat OSPOD, 
je asi zbytečná, protože je to někdy naopak 
prospěšné. A  pokud zjistím, že někde dochází 

Asi je možné – pokud se organizace 
snaží o komplexnost služeb 
v dané oblasti – že individuální 
práce s klienty při řešení nějakého 
problému může jít mimo prostředí 
té organizace… 

Ano, ta organizace je může směrovat 
jinam. Já si vzpomínám, že byl jeden z  klientů, 
který bydlel u nás v bytě, ale potom pokračoval 
v  dalším nestátním zařízení, které provozovalo 
pobyty na nějaké faře v okrese Pelhřimov – byli 
tam v  podobném duchu, ale v  trochu jiných 
podmínkách. A  my jsme ho nasměrovali tam, 
protože jsme potřebovali docílit toho, aby se 
s ním pracovalo.

Kolik let jste strávil v Proximě Sociale 
a jak organizace vypadala, když jste 
z ní odcházel? Co se za dobu vašeho 
působení v Proximě Sociale podařilo? 
A co případně zůstalo nenaplněno?

Byly to více než 3 roky, od  ledna 1995 
do dubna roku 1998. 

Nevím, jestli si všechno pamatuji přesně, 
abych někomu nekřivdil. Myslím ale, že v době 
mého odchodu docházelo k  celkové změně 
personálu. A  bylo to trochu vlivem únavy. 
První tři roky byly hodně intenzivní a opravdu 
jsme vše realizovali hodně naplno, což bylo 
poněkud vyčerpávající. Petr Klíma opustil post 
vedoucího, vystřídal ho Láďa Bodlák. Danuše 
Struková odešla a  následně i  já s  kolegyní 
Stancovou, protože jsme už nechtěli dělat 
byt pro matky s dětmi. Ale myslím, že celkově 
za tím byla hlavně únava, protože ten počátek 
byl náročný. 

Já osobně jsem tehdy měl fázi, kdy jsem 
začal pociťovat syndrom vyhoření. Chodil jsem 
si tenkrát na  brigádě přivydělávat zednickou 
prací – a najednou jsem zažil moment, kdy mě 
bouchání sbíječkou bavilo víc, než sociálně-
pedagogická činnost, takže jsem úplně tuhle 
oblast opustil a šel jsem dělat manuální činnost. 
Všechno to souviselo. Ale téma matek s dětmi 
nás také nepřitahovalo. 
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azylového bydlení, poradenských center, práce 
v terénu, maringotek… :-) A snaží se řešit volný 
čas lidí a pracovat s jejich eventuálními problémy 
v  sociální oblasti. Asi takhle nějak bych to 
prezentoval.

S jakými vizemi by se podle vás 
Proxima Sociale měla dívat  do další 
dekády? Nebo obecně, co by se mělo 
změnit v oblasti péče o mladistvé?

Nevím, jestli v ústavní péči lze dnes hovořit 
o nějakých vizích, protože její současná podoba 
je lehce chaotická, což trochu souvisí se 
společenskou nestabilitou a  otřesy v  politické 
oblasti. Koneckonců se tato situace jistě dotýká 
i  nestátních subjektů. Pro ně je navíc velmi 
zásadní oblast financování a tady bych si také 
vůbec netroufl být prognostikem… Mám pocit, 
že možná bude tendence hledat levnější řešení, 
tím jak dochází peníze – když to řeknu velmi 
zjednodušeně – ve společnosti. Tendence hledat 
levnější formy péče a  zacházení s  jednotlivci 
a  sociálními skupinami, které to potřebují. Což 
možná povede k  tomu, že budou utlumeny 
velmi rozrostlé organizace ve  státní i  nestátní 
sféře. Možná se objeví tendence směřovat 
k  menším institucím, které budou schopné tu 
práci odvádět za méně peněz, protože jich tolik 
nebudou potřebovat na svůj provoz. 

Není to ale právě ta institucionální 
ústavní péče, která je nákladná?

Nepochybně. Jakákoliv pobytová péče je 
neuvěřitelně drahá. To byla také jedna z  věcí, 
která tehdy zůstala trochu opomenuta. Ten 
alternativní byt byl unikátní i v tom, že byl levný. 
My jsme byli schopni pobyt osmi kluků dělat 
za zlomkovou cenu. Byly to dva platy a nájemné. 
Zatímco dlouhodobý pobyt dítěte v ústavu stojí 
dnes minimálně kolem 40 000 Kč za měsíc, vyšel 
by dle mého odhadu při současných relacích 
pobyt dítěte v  sociálním bytě na  polovinu. 
I  když je samozřejmě třeba brát v  potaz, že 
Proxima Sociale tenkrát byla personálně nepříliš 
početnou organizací, a proto byly nízké i celkové 
provozní náklady. 

Odchodem lidí se trochu měnilo i směřování 
zařízení, protože tam přicházely nové síly, které 
tam přinášely své pohledy. A i když to Petr Klíma 
pořád nějak zaštiťoval, tak se duch Proximy 
Sociale proměnil. Stabilizovaly se některé prvky, 
byt se stabilizoval, i když se změnila jeho podoba. 

Byla tam poradenská složka, fungoval 
klub, maringotka… Tyhle prvky existovaly 
a pokračovaly v nějaké podobě dál. Ale já jsem 
to vnímal jako období určité vnitřní obsahové 
proměny, nikoliv zásadní, ale související 
s  obměnou zaměstnanců. A  vlastně odcházeli 
i  lidé, kteří byli spjatí s  Klíčovem. Ti lidé, kteří 
přicházeli, se sice na  Klíčově mnohdy také 
„mihli“, ale už nikterak intenzivně. Odcházela 
stará parta, která byla propojena s uvažováním 
Střediska pro mládež na Klíčově. 

S Proximou Sociale už dávno 
nesdílíte každodenní život. Co víte 
o její současné podobě? Jak byste 
tu dnešní Proximu Sociale popsal 
a představil veřejnosti?

Přiznám se, že jsem se sice občas podíval 
na stránky Proximy Sociale, ale nijak moc jsem 
je nesledoval. Včera jsem se na  ně po  dlouhé 
době opět podíval a  musím říci, že jsem byl 
překvapen. A mohu snad použít výraz, že jsem 
se až trochu „lekl“, jakým velkým prostorem se 
Proxima Sociale zaobírá, kolik provozuje klubů 
a jak velký je záběr její péče. V souvislosti s tím 
jsem si vzpomněl na  svůj rozhovor s  Petrem 
Klímou, než zemřel. On trochu varoval Proximu 
Sociale, že se mohou v takovém velkém záběru 
rozplynout počáteční ideje. Také jsem si říkal, 
že musí být velice těžké pro takový „kolos“ 
organizačně se udržet. Vím, jaké pnutí bývá 
občas v  institucích mezi jednotlivými složkami, 
přemýšlel jsem o tom, jak to v Proximě Sociale 
funguje. Ale to teď asociuji, co ve mně vyvolala 
současná podoba Proximy Sociale na webových 
stránkách, aniž bych měl podrobnější informace 
o  tom, jaká je realita. Přišlo mi, že Proxima 
Sociale je něco jako „obchodní značka“, pod 
kterou se skrývá množství subjektů pracujících 
s dětmi a mládeží a dospělými prostřednictvím 
volnočasových nízkoprahových klubů, 

Vraťme se k vizím. 

Ve svém okolí s velkým potěšením sleduji, 
jak narůstá počet nadšenců, kteří začnou 
něco dělat pro druhé bez nároku na  honorář 
nebo jen s  minimem nákladů, prostě proto, že 
je to baví nebo se chtějí realizovat. Maminky 
v mateřských centrech organizující drakiády pro 
celou ulici, různé spolky pořádající volejbalové 
turnaje pro veřejnost, cvičení s dětmi atd. atd. 
Možná to je trend, kterým doháníme vyspělé 
země. Důležité je, že se jedná o  iniciativy 
„zdola“, které existují bez ohledu na  to, v  jaké 
pohodě či marasmu se zrovna nachází státní 
kasa. Právě tito nadšenci vlastně představují 
velmi citlivý ukazatel toho, co je právě potřebné 
a  žádoucí v  konkrétních sociálních vrstvách 
a lokalitách. 

Petr Klíma kdysi přirovnal státní instituce 
v  sociálně-pedagogické oblasti k  zavedeným 
kamenným divadlům. Honosným, s  tradicí, 
hrajícím velkolepá představení, úměrně tomu 
nákladným. Nestátní sektor je alternativní 
scénou, která si může dovolit experimentovat, 
hledat nové cesty a  pružněji reagovat 
na  poptávku diváků. Právě tak, jak to dělají 
zmiňovaní nadšenci na  všech úrovních 
občanského sektoru. Myslím, že se neobejdeme 
ani bez jednoho typu – a to ani v budoucnu. Ale 
je důležité, aby si obě „scény“ byly vědomy své 
role a nesnažily se o něco, na co nemají. A to 
je vlastně i mé přání Proximě Sociale do dalších 
dvaceti let její „dospělosti“: aby i přesto, že se 
stala zavedenou „obchodní značkou“, neztratila 
chuť a  potřebu hledat a  prozkoumávat nové 
nevyšlapané cesty, experimentovat, nebát se 
rizika…, pokud to bude pro její klienty prospěšné 
a potřebné. 



Mgr. Jindřich Racek

Jindřich Racek je s  Proximou Sociale 
spojen od jejích počátků až do současnosti. 
Začínal zde jako streetworker a pracovník 
v  nízkoprahovém klubu v  Komunitním 
centru Krok. V roce 2000 založil a do roku 
2005 vedl další Komunitní centrum, 
Jižní pól na  Jižním Městě. V  rámci centra 
se dařilo kromě nízkoprahového klubu 
a terénního programu rozvíjet i  intenzivní 
spolupráci s  dobrovolníky, ze kterých 
vzešla řada budoucích pracovníků Proximy 
Sociale. Jako horolezec podnikal s  klienty 
řadu lezeckých výjezdů.

Významně je také spojen s  Českou 
asociací streetwork (ČAS). V  současné 
době pracuje v  nadaci Lumos, která 
podporuje změny v  systému péče 
o ohrožené děti.

JINDŘICH RACEK

„Začínali jsme tak, že jsme pokládali koberce, malovali, sháněli vybavení, stoly, židle… a  měli jsme vždycky 
nějakou koncepční poradu a vymýšleli jsme název. A myslím, že na  jedné z  těchto porad zazněla slova KROK 
a NÍZKOPRAHOVÝ KLUB neboli klub s nízkým prahem pro vstup, krok přes nízký práh.“

že se s klienty dělají individuální plány. Myslím, 
že tenkrát to bylo krásné, dobrodružné, 
zajímavé. Na druhou stranu to mohlo být i pro 
ty pracovníky v  nějaké fázi frustrující. Pro 
mne třeba bylo hodně zklidňující, když jsem 
vyjel na první stáž v rámci spolupráce Proximy 
Sociale s Německem. Tehdy jsme po roce běhu 
našeho projektu vyjeli do  zahraničí, kde jsme 
se setkali s  terénními pracovníky, byli jsme se 
podívat v  některých zařízeních. Nějak jsem se 
uklidnil, protože jsem viděl, že jdeme správnou 
cestou… Byla to zpětná vazba, potvrzení toho, 
že to děláme tak, jak by se to asi mělo dělat.

A v tom prvním období, než jste 
tuhle zpětnou vazbu dostali, 
byl to třeba Petr Klíma, kdo vám 
nějaké představy nebo zkušenosti 
ze zahraničí zprostředkoval?

On o  tom mluvil. Já jsem Petra měl moc 
rád. Ale náš vztah prošel určitým vývojem. 
My jsme se vlastně v Proximě Sociale po roce 
a půl rozešli, protože Petr měl jinou představu 
o  terénní práci v  ulicích… Já jsem šel pracovat 
na rok a půl někam jinam, ale pak jsem se zase 
obloukem vrátil.

Silné osobnosti? 

Ne… my jsme si to potom i  vyříkali 
a  myslím, že jsme dospěli do  nějaké dohody 
a  velmi hezkého vztahu. Já jsem to považoval 
za  Petrovo výsostné právo, se tak v  tu chvíli 
rozhodnout. A  myslím, že to udělal tak, jak to 
cítil. Já na něj vzpomínám moc rád. Je tady nějak 
pořád přítomný. 

S Proximou Sociale jste byl 
jako zaměstnanec na pozici 
streetworkera a pracovníka 
nízkoprahového klubu spojen 
od jejích začátků. Zkuste se přenést 
do té doby a popsat vaši tehdejší 
práci „dnešníma očima“ a současnou 
praxí. Co vám z takového srovnání 
vychází jako nejdůležitější? 

Když se na  to, jak to bylo před 20 lety, 
podívám ze současnosti, mám pocit, že jsme 
vlastně tenkrát vůbec nevěděli, co dělat. Nikdo 
moc nevěděl, jak se dělá terénní sociální práce, 
streetwork, jak se dělá nízkoprahový klub,  
kam to bude směřovat, kdo tam bude chodit… 
Byla nějaká představa, nějaká inspirace 
ze zahraničí, ale v  podstatě jsme opravdu 
nevěděli. Vytvářeli jsme něco úplně nového. 
Když to srovnám s  dneškem, tak pracovníci, 
kteří teď na  pozici streetworkera jdou, mají 
již popsané, co mají dělat. Existuje literatura, 
i  v  češtině, existují sociální služby. Mezi ně 
patří i  nízkoprahové kluby a  terénní sociální 
práce. Tyto dvě oblasti jsou nějak legislativně 
ukotvené. Existuje Česká asociace streetwork, 
která tato zařízení zaštiťuje…

Existují vysoké školy…

Existují vysoké školy, kde se ten předmět 
učí, existuje setkávání, vzdělávání, kde se 
ti lidé mohou „dovzdělat“. Všechna zařízení 
mají napsané metodiky, které dají novému 
zaměstnanci. On si s  jejich pomocí může 
nastudovat, jak vlastně vypadá jeho práce, 
co je jejím cílem, kam by měla směřovat, …,  
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To vám můžeme potvrdit 
i z dalších rozhovorů…

Ale myslím, že v  určitou chvíli ani Petr 
úplně nevěděl, jak implementovat to, co jsme 
viděli v  zahraničí. My jsme to viděli zvenku, 
ale neměli jsme tu faktickou zkušenost. Viděli 
jsme streetworkery, viděli jsme kluby, mluvili 
jsme s  jejich pracovníky, ale vlastně jsme je 
moc neviděli v  přímém kontaktu s  klienty.  
To je velmi těžko přenositelné. A  teprve,  
když se to vyzkoušelo, tak cesta, kterou jsem 
si představoval já, se nakonec ukázala jako ta, 
kterou se streetwork vyvíjel. 

Vývoj, který jste mohli 
prostřednictvím cest sledovat 
v zahraničí, byl ovšem pozvolný…

Ale původní konstrukce Proximy Sociale 
obsahovala některé velmi přesahové věci. Třeba 
když si vzpomenu, že v roce 1995 měla Proxima 
Sociale sociální byt, takové chráněné bydlení 
pro mladistvé, kteří byli na hraně nějaké ústavní 
výchovy. Teď, po  20 letech, se o  tom vlastně 
znova začíná mluvit. Po  novelizaci zákona  
č. 359/1999 Sb., o  sociálně-právní ochraně 
dětí, se bavíme o tom, že by se měla redukovat 
ústavní výchova. A v zahraničí opravdu fungují 
byty pro mladistvé. Mně tenhle aspekt zkrátka 
přijde nadčasový. Ukázalo se, že některé věci 
nejsou možné. Úplně na  začátku třeba byla 
představa, že my budeme v  nízkoprahovém 
klubu pracovat s  dětmi a  ty děti budou 
chodit následně konzultovat k  psychologovi,  
který byl součástí centra. To nešlo. Konzultace 
musí probíhat přímo s  pracovníky, kteří jsou 
s  dětmi v  každodenním kontaktu. Byly tam 
takové trochu slepé uličky. Ale některé věci, 
podle mě, byly nadčasové a  bylo by skvělé, 
kdyby se třeba sociální byt začal dnes znova 
dělat.

To je asi otázka nejen zákona, 
ale i peněz… a vytrvalosti 
ty věci prosadit.

Na  druhou stranu, když se třeba podívám,  
jak to s  tím Jižním pólem bylo… Dokonce 
si myslím, že ten název vymyslela jedna 
z  klientek, jedna slečna, která tam chodila,  
a že jsme zkoušeli, aby klienti vymysleli název 
pro klub. Úplně si to nepamatuji. Ale stala 
se nám později jedna zajímavost – do  klubu 
Jižní pól přišel potom jakýsi pan Sekyra, který 
přinesl pohlednici a říkal, že byl prvním Čechem,  
který dorazil na  Jižní pól. Ten název ho prý tak 
zaujal, že se tam přišel podívat.

Ano, cítili jsme se jako menší bratr. Byli 
jsme menší, měli jsme menší rozpočet, měli 
jsme kratší historii, v  některých chvílích jsme 
už tenkrát byli závislí na  financování z  Kroku, 
protože měl větší rozpočet… Krok začínal 
z velkého projektu, získal peníze z fondu Phare, 
a  vlastně si tam kdysi dávno vytvořili nějakou 
rezervu. My jsme začínali úplně z  čisté vody. 
Na  druhou stranu si myslím, že tenkrát tam 
byl docela velký potenciál lidí, kteří se kolem 
Jižního pólu pohybovali. Třeba Radek Skřivan 
do  Jižního pólu přišel jako dobrovolník, a  teď 
je plnohodnotným a  výborným pracovníkem 
v  terénu a  koordinátorem. Potom Michal 
Vokurka, který sedí ve správní radě, Láďa Rokos... 
Ti všichni byli dobrovolníky. Nějak je to oslovilo, 
takže s Proximou Sociale zůstali spojeni. Musím 
vzpomenout i  lidi, kteří tam pracovali a  byli 
opravdu velmi kreativní – Ilona Bacílková, Martin 
Křepela, Michal Votava a další. Možná jsme byli 
proti tomu serióznímu Kroku tak nějak větší 
loseři a úleťáci. Mladší bratři, kteří zlobí.

Přes velkou snahu všech 
zúčastněných se nepodařilo 
rozjet projekt 3BK1. Připomenul 
byste, prosím, o co šlo i proč se to 
nepovedlo…?

My jsme chtěli nějaké lepší prostory a tehdy 
se na Jižním Městě ukázalo, že jsou tam volné 
kotelny. Takže 3BK1 je „třetí bloková kotelna 
jedna“. 

Ano, ale celkově v zahraničí moc dobře vědí, 
že co se investuje do  prevence, to se 7krát 
vrátí… Myslím, že třeba ten byt pro mladistvé 
opravdu skončil proto, že zaprvé to bylo trochu 
náročnější a  zadruhé tam nebylo legislativní 
ukotvení. Nebylo z  čeho to financovat 
po skončení evropských zdrojů…

Krok a Jižní pól. Docela poetické 
názvy, jak jste na ně přišli?

Začnu od  těch názvů a  od  Kroku… Krok 
jsme vymýšleli na  některé z  prvních porad. 
Ještě tam nebyli klienti. My jsme začínali 
někdy v  lednu 1995. Začali jsme tak, že jsme 
pokládali koberce, malovali, sháněli vybavení, 
stoly, židle… a  měli jsme vždycky nějakou 
koncepční poradu a  vymýšleli jsme název. 
Myslím, že na  jedné z  těchto porad zazněla 
slova KROK a  NÍZKOPRAHOVÝ KLUB neboli 
klub s nízkým prahem pro vstup, krok přes nízký 
práh. Takže v  tomhle kontextu oba ty výrazy 
zůstaly. Nízkoprahový klub se dokonce objevil 
v  legislativě. Občas to s  sebou nese trochu 
komplikace, protože si to mnoho lidí zaměňuje 
s  nízkoprahovým přístupem pro lidi, kteří jsou 
tělesně postižení. Ale takhle nějak to vzniklo.

My jsme začínali někdy v  lednu 1995 
ve složení Petr Klíma, Vašek Lebduška, Zuzana 
Stancová, já, pak tam byla Danuše Struková, 
Láďa Bodlák a  Alena Vosáhlová. Myslím,  
že autorem mohl být Vašek Lebduška  
anebo i Petr Klíma. Ale jistě to nevím.

Název a jeho autorství není 
určitě zásadní věcí, ale je to 
zajímavá informace třeba pro 
vaše následovníky a zaměstnance 
Proximy Sociale… Jaké byly vztahy 
mezi Krokem a Jižním pólem?

Já to klidně přiznám, že jsem vždycky cítil,  
že Jižní pól byl takový trochu menší bratr. Celkově 
to ovzduší bylo rozdílné. Každá ta městská část 
se chovala jinak. Na Praze 11, což je Jižní Město, 
tam se i politická garnitura daleko více měnila, 
kdežto na  Praze 12 měla určitou kontinuitu, 
stabilitu. A  od  toho se odvíjelo i  to postavení. 
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Vám se to třeba v tomto 
případě nepodařilo. Ale těch 
„nízkoprahových kotelen“ 
pak vzniklo docela dost…

Ale bohužel ne na  Jižním Městě. Takže ta 
třetí bloková kotelna jedna… Myslím, že se tam 
hodně s mládeží pracovalo, že si to hodně vzali 
za  své. Proběhly nějaké benefiční koncerty, 
vybraly se peníze a  mladí umělci vymýšleli,  
jak by to vevnitř mohlo vypadat… Konkrétně 
nevím, co se v  závěru stalo. Asi to získala 
nějaká firma. Myslím, že se vyměnila politická 
garnitura… Kdyby tam bývala zůstala ta 
původní, možná by se podařilo celý projekt 
realizovat. Nebo jsme byli trochu naivní, 
nezkušení a i ta doba byla taková. Teď už bych 
se asi nebál a šel bych do toho – podepsal bych 
nájem i  bez nějakého příslibu dalších financí. 
Zkusil bych to rozjet nějak skromně. Ale tehdy 
jsme na to neměli sílu a nějak jsme to… nechci 
říci, že nedotáhli, protože jsme to táhli dobře, 
ale změnila se situace. Zase se kolem toho 
nabalila spousta lidí a  dobrovolníci, kteří tam 
byli vždycky silní. Bylo to skvělé. Nějakou roli 
to ale splnilo. Je to škoda. Mohl to být zajímavý 
projekt. 

Jako jeden z mála jste v kontaktu 
s Proximou Sociale po celou dobu její 
existence, pracoval jste zde plných  
9 let. Jak vnímáte její vývoj, 
jak byste ho charakterizoval,  
co na něm oceňujete a co naopak 
vidíte kriticky?

Já řeknu, co mi na  tom připadá fascinující. 
Ta organizace si vybudovala nějaký status 
a  jméno, ale zároveň nemá takového „otce 
zakladatele“ nebo „matku zakladatelku“… 
Mně trochu vadí taková pozice u  občanských 
sdružení a podobných organizací… Myslím, že se 
v Proximě Sociale daří to předávat, protože to je 
otevřená organizace. Byl tam Petr Klíma a řekl 
„mám toho dost“ a předal to Láďovi Bodlákovi; 
Láďa Bodlák to předal Věře Krekáňové, pak Věra 
Krekáňová odjela do  Ameriky a  hledali jsme 
nového ředitele… A  pak mi přijde fascinující,  

finančně „roztroušené“. Přál bych si, aby se 
to nějak usadilo a  nemusely se psát žádosti 
o granty a byl jasný přísun peněz. To asi není 
úplně na Proximě Sociale, ale je to o nějakém 
politickém rozhodnutí…

… a nejen pro oblast sociální práce…

Ano, přesně. Ale má to být za 10 let a  to 
bych si já přál, aby si ta organizace mohla 
na  začátku roku říct: máme jasné tyto peníze 
a tyto služby a můžeme si dělat tyto rozvojové 
programy a  snažit se o  rozvoj na  základě 
stability. Myslím si sice, že zrovna tohle 
Proxima Sociale umí a  je taková. Na  druhou 
stranu ještě to není úplně ono. Mně by se 
opravdu líbil komunitní servis pro oblast dětí, 
mládeže a rodiny. Vlastně se vrátit k tomu, co 
bylo na  začátku. A  ono se to už trochu děje. 
Jedou nějaké programy podpory rodiny, jedou 
nízkoprahové kluby. Dovedu si představit, že 
by mohly na  to začít navazovat zase zpátky 
byty – na zakázku obce. A začít pracovat s těmi 
náctiletými a  dohodnout se, že se zkusí to, 
co tam kdysi bylo. Zase se k  tomu obloukem 
vrátit. To je taková vize. Samozřejmě nevíme,  
co nastane po  volbách. Ale trend tam je: 
mnohem větší podpora rodiny v  komunitě, 
větší podpora dětí v  komunitě, poskytování 
služeb v  komunitě, aby děti nebyly vytržené 
a  aby umístění dětí do  pěstounské nebo 
náhradní rodinné péče bylo jen jako poslední 
možnost… Takže myslím, že by v tomto Proxima 
Sociale mohla hrát roli. Spoustu věcí týkajících 
se komunitních služeb umí. V  tom je vlastně 
v Praze 12 dost stabilní. 

Zmínil jste regionální usazení. 
Proxima Sociale je v mnoha 
městských částech Prahy, 
v některých se bohužel neprosadila, 
protože k tomu nebyla vůle z druhé 
strany (třeba na Praze 10), 
a pokud vykročila mimo Prahu, 
tak zatím jen do středních Čech, 
které jsou komplikované tím, 
že nemají jedno centrum… takže si 
Proxima Sociale zkouší větší a malé 

že vnitřní orgány jako správní rada nebo výkonná 
rada vždycky nějak fungovaly a  nebyly to jen 
nastrčení lidé. Z malé organizace se za tu dobu 
stala trochu bumbrlíčkem, narostlo to, máme 
spoustu aktivit už i  mimo Prahu. Na  druhou 
stranu z hlediska toho „byznysu“ mi to připadá 
hodně dobré, protože to dává nějakou stabilitu. 
Myslím, že má kredit. 

A kriticky? Nevím, jestli to je kritika: Sleduji, 
že se hodně mění přímí pracovníci. Jsou tam 
samozřejmě nějací „držáci“, kteří tam jsou 
dlouho, ale takoví ti „pěšáci“ se mění. Já tomu 
rozumím. Je to asi ve všech neziskovkách. A to 
je trochu škoda. Ale nevím, jestli je to chyba 
Proximy Sociale, anebo je to tak skoro všude 
na těchhle pozicích…

Tím tématem to asi nebude…

Ale asi také… Ono obecně pracovat na  té 
ulici moc dlouho lidé nevydrží. Samozřejmě 
jsou zase příklady, že jsou držáci, ale je jich 
pár. A  je to škoda. Možná je to tou politickou 
situací u nás. Třeba v zahraničí – když jsme byli 
v Německu, tak terénní sociální pracovníci byli 
staří chlápci kolem 40 let. My jsme na to koukali 
jak „vejři“. Tam to mělo určitý kredit, byla to 
dobrá stabilní práce…

Já nějak nemůžu být úplně kritický. Přijde mi, 
že by se tam samozřejmě našly nějaké „boty“, 
nějaké chyby, ale v  zásadě nikdy tam nebyl 
nějaký průšvih. Vždycky to bylo transparentní… 
Myslím, že je to zkrátka dobré.

Máte nějakou vizi Proximy Sociale 
za dalších deset let? Případně 
vidíte nějaké zásadní nové úkoly či 
příležitosti, jak tu vizi naplnit? Pro 
vás je to otázka příhodná, protože 
jste stále v té oblasti angažovaný 
a zároveň se na to nedíváte zevnitř…

Nejraději bych byl, kdyby se Proxima 
Sociale nějak regionálně usadila, protože 
vlastně úplně nevím, jestli usazená je, ale to 
ukáže ještě čas. Samozřejmě vím, že bylo nutné 
udělat krok ven z  Prahy, ale kdyby se nějak 
stabilizovala, pokud jde o  projekty, které jsou 
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v  dobrých zařízeních mnohdy vedou k  tomu, 
aby služba byla efektivní pro klienty.

středočeské město (Mladou Boleslav 
a Dobříš)…

Když Proxima Sociale začínala, byla tam 
vize komunitního centra. Ten výraz komunitní 
centrum se pak trochu vytratil, protože 
komunitní centra se nedostala do  zákona 
o sociálních službách… Ale jak jsem říkal, myslím, 
že by se to k tomu mohlo vrátit. Snažit se o tyto 
komunitní přístupy ve všech lokalitách. Vlastně 
přenést model Kroku nebo Jižní pólu, které mají 
nejdelší historii a stabilně fungují. Rozvoj by se 
teď měl stopnout a Proxima Sociale by se měla 
snažit vybudovat „stejné“ modely (vždycky 
to bude trochu jiné) a  poskytovat stejnou 
škálu komunitních služeb v  každém místě,  
kde působí. Ona má velký potenciál v  tom, 
že její lidé to umí. Umí například dělat dobré 
preventivní programy pro školy… To znamená – 
trochu jsme se „rozlezli“ a teď to musíme zkusit 
stabilizovat. 

Takže, když třeba v Dobříši je 
nízkoprahový klub a občanská 
poradna, „zastřešit“ to komunitním 
centrem?

Zastřešit a  dát nabídku – my ještě umíme 
pracovat s mládeží, s dětmi, s rodinou, tak kterou 
službu z téhle nabídky si od nás nakoupíte. Tak 
by se Proxima Sociale zakotvila v té komunitě.

Dvacet let je dlouhá doba – pro 
organizaci, život člověka i celou 
společnost. Domníváte se, že nějaké 
společenské změny a procesy nebo 
třeba významná událost doma či 
ve světě, které proběhly za dobu 
vaší spolupráce s Proximou Sociale, 
nějak ovlivnily její fungování či 
rozvoj? Můžete uvést konkrétní 
příklad?

Nevím, jestli se nebudu opakovat. Pro 
Proximu Sociale a  celý obor byl klíčový zákon 
o  sociálních službách. Najednou ta práce 
získala legislativní oporu. Byli jsme jedním 
paragrafem nebo bodem zákona a najednou se 

už nemuselo diskutovat, co to je a co děláme… 
To považuji za  důležité. To začalo někdy 
za pana Špidly, myslím.

Musím ale ještě dodat, že nakonec to 
vypadalo, že „my“ z  toho vypadneme. Než 
se ten zákon udělal, tak existoval seznam 
sociálních služeb. A  my jsme z  toho seznamu 
málem vypadli. A  tenkrát nějaká ministerská 
úřednice volala Honzovi Čechlovskému,  
dala mu ten seznam připomínkovat a  on říkal: 
„Ano, ale chybí chybí tam terénní služby, 
terénní programy a  nízkoprahové kluby, 
takže je tam dodejte.“ (Mimochodem, Honza 
Čechlovský seděl v  minulém parlamentu jako 
poslanec, takže z  pozice streetworkera přes 
funkci starosty města Chrudim se dostal až 
do parlamentu.) 

Kdybych si mohl něco přát, tak abychom měli 
děti a rodinu pod jedním resortem a zákonem. 
Pamatuji si, že jsme to Němcům velmi záviděli 
už když Proxima Sociale začínala. Tam je zákon 
o mládeži a  rodině a v něm je všechno. Školy, 
preventivní programy, sociální práce – všechno 
je to pod jedním zákonem. A  my to máme 
rozstrkané na třech resortech – na MŠMT, MPSV 
a MZ – a ještě se to dělí na různé odbory, a je to 
„zmatek“. Tak kdybych si mohl něco přát, tak je 
to nějaký zastřešující zákon, který by to dostal 
pod jeden resort. Pak by se to dalo mnohem 
lépe řídit a možná i financovat. 

Zákon o  sociálních službách byl velkým 
zlomem… Nic většího myslím nebylo. Možná 
ještě evropské peníze – Proxima Sociale 
vznikla díky Phare… Ale ten zákon je na prvním 
místě. A pak je ještě důležitý další krok – a  to 
byly standardy sociálních služeb, protože 
organizace věděly, že je musí přijmout,  
aby splňovaly podmínky poskytování sociálních 
služeb. A  tak se na  tom začalo makat. Prošel 
jsem diskusemi o  standardech ještě na  pozici 
sociálního pracovníka a  skončil jsem jako 
inspektor sociálních služeb. Nejdřív jsem na to 
„remcal“, a potom, když jsem byl šéfem Jižního 
pólu, tak jsem říkal: „Ano, musíme vytvářet 
metodiky“ a  tlačil jsem do  toho remcající 
podřízené… Takže jsem prošel všemi stadii. 
Myslím, že to mělo velký efekt. Vyjasnilo se, 
co vlastně s  klienty máme dělat. Standardy 
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Mgr. Martin Roth

Martin Roth byl do roku 2012 vedoucím 
odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 12. Je 
jedním z klíčových pracovníků, díky kterým 
Proxima Sociale mohla vzniknout. Po celou 
dobu podporoval vzájemnou spolupráci, 
rozvoj služeb Proximy Sociale apod., 
naposledy službu Sanace rodiny. 

V současné době pracuje jako tajemník 
Úřadu městské části Praha 12. 

MARTIN ROTH

„Velmi zajímavé bylo propojování pracovních týmů z úřadu a z Proximy Sociale. Vznikl nejen model nízkoprahového 
zařízení, ale i  zárodek spolupráce neziskových organizací s  pracovníky úřadu, se sociálními pracovníky.  
Začaly vznikat pravidelné porady, které se pak rozšiřovaly o další a další neziskové organizace, které nějaké služby 
na území MČ začaly poskytovat.“ 

ať už to byli senioři, nebo lidé se zdravotním 
postižením – jsme začali budovat síť sociálních 
služeb, do  které se nám právě nízkoprahové 
zařízení pro děti a  mládež hodilo. V  té době 
to byl unikátní projekt, jaký v  republice ještě 
neexistoval! 

Petr Klíma získal zkušenosti s  tímto 
typem zařízení ve  spolupráci s  Tonny 
Elichem z  Hamburgu a  jako model práce 
s  neorganizovanou mládeží se jej snažil 
realizací tohoto projektu přenést do  našeho 
prostředí. Nám se zdálo, že by tento model byl 
vhodný právě pro naši městskou část, která je 
převážně tvořena velkými sídlišti. Tam by se 
ten model dal v modifikaci přenést a odzkoušet 
na něm zájem dětí o podobnou formu služby.

Myslíte, že vzniku takového projektu 
právě v Praze 12 napomohla 
otevřenost radnice a dostupnost 
objektu?

Samozřejmě ideální to nebylo. Bylo jasné, 
že když jde o tak neznámou službu, která nebyla 
vůbec ověřená, bude nutné – ve  spolupráci 
právě s Petrem Klímou – samosprávu o potřebě 
takového projektu přesvědčit. Probíhalo mnoho 
jednání, Petr Klíma s Tonny Elichem se účastnili 
zasedání zastupitelstva, na kterém vysvětlovali 
podstatu projektu a  činnosti nízkoprahového 
zařízení. Předem jsme zvažovali i  možnosti 
rozvoje dalších služeb, které by se mohly na ten 
projekt dále nabalovat. A po fázi přesvědčovací 
tomu nějakým způsobem napomohla 
otevřenost samosprávy k  tomu, aby tady 
vznikaly služby pro celé spektrum cílových 
skupin.

Ve své pozici vedoucího odboru 
sociálních věcí MČ Praha 12 jste 
byl jednou z klíčových osob, které 
stály u zrodu Proximy Sociale. Jak 
na ty začátky vzpomínáte? Jak to 
konkrétně vypadalo? Vzpomenete 
si na nějakou zajímavou „historku“, 
která tuto dobu dobře ilustruje?

S  Petrem Klímou, zakladatelem Proximy 
Sociale, jsme se seznámili při výcviku, kterého 
jsem se účastnil jako kurátor pro děti a mládež. 
V téhle pozici jsem pracoval na Úřadu městské 
části Praha 12 právě v období roku 1994, kdy 
jsme spolu s  Broňou Michalcovou přemýšleli 
o tom, jaké služby nabídnout klientům kurátorů 
pro děti a mládež. A vzhledem k tomu, že jsme 
se účastnili společně výcviku pro kurátory, 
který vedl Petr Klíma, tak se na nás Petr obrátil 
s  nabídkou projektu nízkoprahového zařízení, 
jehož vznik by byl financován z předvstupních 
fondů Phare. 

Začátkem roku 1995 jsem se stal 
vedoucím odboru sociálních věcí a  se 
samosprávou městské části jsem oslovil Petra 
Klímu s tím, že by mohl být k dispozici vhodný 
objekt, kde by projekt mohl být uskutečněn. 
V  té době docházelo k  rušení bývalých jeslí 
a  mateřských škol a  jeden objekt bývalých 
jeslí byl k dispozici, takže jsem ho samosprávě 
navrhl k  využití pro tento projekt. Ve  zdejší 
městské části byla tehdy samospráva otevřená 
zřizování nových služeb, neboť jsme se oddělili 
od MČ Praha 4 a na území naší městské části 
vlastně neexistovaly žádné sociální služby – ty 
byly všechny soustředěny v  dnešní Praze 4, 
případně Praze 11. Pro jednotlivé cílové skupiny – 
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Faktem je, že to byla věc nová – nikde 
u  nás doma jsme se nemohli inspirovat.  
Ale vycházelo to všechno z  potřeb, které 
vnímali jak sociální pracovníci na  úřadě, tak 
pracovníci Proximy Sociale. Na  obou stranách 
byla ochota spolu úzce spolupracovat 
a vymýšlet i nové služby, nové projekty. A to si 
myslím, že bylo na Proximě Sociale také velmi 
cenné a  důležité. Vždycky jsme byli schopni 
domluvit se na  pravidelných setkáváních, 
v úzké spolupráci, třeba o potřebě vzniku nové 
služby, která reaguje aktuálně na nějaký vzniklý 
problém v  místě. Myslím, že prvním takovým 
problémem byly nezletilé matky, kterých se 
v  jednom období najednou „v  terénu“ objevilo 
značné množství, a  potřebovali jsme pomoci 
s  řešením. Proxima Sociale hned přizpůsobila 
své služby i této problematice.

Takže kvůli tomu Proxima Sociale 
přestala dělat jen s dětmi a mládeží 
a „šla“ i do dospělé klientely…

… a do dalších služeb. A hlavně se přestala 
orientovat pouze na  nízkoprahový klub. Vím, 
že tam bylo takové období, kdy se najednou 
řešilo, že nízkoprahový klub není vhodný 
pro všechny skupiny, které mezi mládeží 
začaly existovat. Začaly se oddělovat takové 
skupiny, my jsme tehdy o  nich mluvili jako 
o nějakých extrémističtěji laděných skupinách. 
Z  toho pak vznikl třeba Klub Garáž, který byl 
pro mladé lidi, pro které i  ten nízkoprahový 
klub byl „vysokoprahový“. Pro ně bylo 
potřeba udělat nějaké specifické prostředí, 
které odpovídá jejich komunitě. Myslím, že 
nejdřív jsme se začali orientovat na  různá 
skinheadská hnutí, pak to byli skejťáci, 
sprejeři a  další skupiny. A  proto byly potom 
Proximě Sociale poskytovány další prostory 
– ať už to byla Garáž, nebo později projekt 
mobilních maringotek, které byly rozmístěny 
po  městské části – také dobrý nápad. Nevím, 
ten byl asi inspirován ze zahraničí… Uvítali 
jsme, že nízkoprahový klub není na  jednom 
místě v sídlišti. Prostřednictvím maringotek se 
daly obsloužit aktivitami a službami další části 
rozlehlého sídliště.

Klíčovou věcí pro rozvoj služeb 
Proximy Sociale byla ale vstřícnost 
radnice – bez ní by nebylo možné 
služby dále rozvíjet...

Určitě. Byli to lidé, kteří Proximu Sociale 
vždycky v  minulosti podporovali, ať už to 
byla dr.  Chudomelová, nebo dr.  Rázek, později 
Mgr.  Rybářová, Petr Hána… Ti všichni, ať 
už byli v  pozicích starosty, nebo zástupců 
starosty, se zabývali touto problematikou. 
A hlavně to byl model, který jsme jako úředníci, 
sociální pracovníci, kurátoři hledali. Šlo nám 
o  to, jaké služby nastavit v  oblasti prevence 
sociálněpatologických jevů. Tato forma se nám 
zdála pro sídlištní zástavbu velmi vhodná. 

Jak vnímáte Proximu Sociale 
v kontextu městské části Praha 12 
a jak se tady tato problematika 
vyvíjela? 

Začátky znamenaly především budování 
zázemí nízkoprahového zařízení. Přínosy 
pro práci státních sociálních služeb byly 
neoddiskutovatelné. Nízkoprahová zařízení 
de facto doplňovala to, co stát nezajišťoval. 
Obsahovala v  sobě značný potenciál – a  to 
myslím, že bylo velmi důležité. V  Proximě 
Sociale se od  začátku koncentroval značný 
odborný potenciál pracovníků, kteří byli 
k  dispozici kurátorům pro děti a  mládež 
a  pomáhali jim v  práci s  dětmi – ať už na  ulici, 
nebo v  rámci depistáže problémů, které děti, 
nebo spíš mládež, v  rodinách měly. A  velmi 
zajímavé bylo propojování pracovních týmů 
z  úřadu a  z  Proximy Sociale. Vznikl nejen 
model nízkoprahového zařízení, ale i  zárodek 
spolupráce neziskových organizací s pracovníky 
úřadu, se sociálními pracovníky. Začaly vznikat 
pravidelné porady, které se pak rozšiřovaly o další 
a další neziskové organizace, které nějaké služby 
na území městské části začaly poskytovat. 

Je zajímavé, že tohle v Praze 12 
vznikalo v 90. letech, a napříč 
republikou k tomu dochází mnohdy 
až nyní…!

Mobilní maringotky jsou výborná 
věc. I když se tomu leckde smějí, 
když o nich Proxima Sociale mluví. 
Dá se tak lépe reagovat na potřeby – 
pokud je někde klientela v ulicích, 
maringotku tam lze přesunout...

Ano, a  hlavně budí zájem. Přitahuje 
neorganizované děti, které jsou jinak na  ulici, 
budí jejich zájem – co se tam děje… A tím se dá 
navazovat kontakt.

Jak myslíte, že by se situace vyvíjela, 
kdyby spolupráce mezi Úřadem 
městské části Praha 12 a Proximou 
Sociale neexistovala nebo kdyby 
nebyla ochota na obou stranách?

P rav d ě p o d o b n ě  b y  t y h l e  s l u ž b y 
v  městské části nebyly poskytovány, 
a  rozhodně by to znamenalo větší výskyt 
nějakých sociálněpatologických jevů mezi 
dětmi a mladými lidmi. Nudili by se, potulovali 
po ulicích. Samozřejmě to existuje i dnes, ale je 
tu nabídka pro ty, kteří chtějí něco dělat. Proxima 
Sociale určitě pomohla v odborném zázemí pro 
práci s dětmi a mládeží, určitě poskytuje prostor 
pro mnoho dětí a  mladých lidí, jejichž životy 
by se možná ubíraly jiným směrem, kdyby se 
s  Proximou Sociale nesetkaly… To se dá velmi 
těžko specifikovat a nedá se to změřit, ale určitě 
máte spočítáno, kolik přibližně dětí a  mladých 
lidí vaší organizací prošlo – ať už jednorázově, 
nebo opakovaně. Věřím tomu, že se někteří 
zase zpátky vracejí, dnes už v dospělém věku. 
Znají Proximu Sociale – protože už je tu dlouho. 
Dneska už možná mají své děti… Proxima Sociale 
tady získala své místo. 

Vzpomínám si, že jsme museli v  začátcích 
překonávat předsudky. Mezi obyvateli z  okolí 
začal vznikat takový dojem, že se tam schází 
narkomani, a  že tam proto své děti nebudou 
posílat, že tam nesmí… Zrovna takové předsudky 
panovaly v  sousední škole. Tyhle mýty jsme 
bourali tím, že se to lidem vysvětlovalo. Dělaly 
se otevřené akce pro veřejnost, která se 
mohla přijít podívat. A  to nepřímo ovlivňovalo 
i činnost Proximy Sociale – stalo se z ní takové 
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Dvacet let je dlouhá doba – pro 
organizaci, život člověka i celou 
společnost. Domníváte se, že nějaké 
společenské změny a procesy nebo 
třeba významná událost doma či 
ve světě, které proběhly za dobu 
vaší spolupráce s Proximou Sociale, 
nějak ovlivnily její fungování či 
rozvoj? Můžete uvést konkrétní 
příklad?

Už jsem to naznačil. Díky spolupráci 
s  městskou částí se Proxima Sociale začala 
rozvíjet do  organizace, která poskytuje širší 
spektrum služeb, než bylo původně záměrem. 
Reaguje na  společenské jevy docela pružně. 
Jste schopni vždycky vytvořit i  nové projekty, 
kterými rozšiřujete služby – ať už je to azylové 
bydlení, krizová pomoc, která se orientuje 
na matky s dětmi nebo na dospělou populaci… 
Vždycky jsme se snažili i  v  rámci komunitního 
plánování, když se objevila potřeba nějaké 
služby, obracet se na zázemí Proximy Sociale.

Na  rozvoj organizace jakou je Proxima 
Sociale, která má spíše lokální charakter, mají 
vliv hlavně změny na lokální úrovni. Díky tomu, 
že vždycky reagovala na  lokální problémy 
a  začala poskytovat nové typy služeb – sama 
se profesionalizovala. Považuji za  velmi 
cenné, že se podařilo prostřednictvím Proximy 
Sociale i  do  městské části přivést spoustu 
zajímavých lidí, odborníků, kteří přispěli k rozvoji 
sociální práce a přístupu k ní na našem úřadu. 
Lidé z  úřadu díky spolupráci s  odborníky 
z Proximy Sociale a jejich zkušenostem z praxe 
modifikovali svou práci sociálního pracovníka 
ve státní správě.

Je zajímavé, že dodnes, za celých  
20 let, se to nezměnilo. Vždycky, když 
Proxima Sociale přichází s novými 
nápady, zkouší je na Praze 12. Někdy 
s nimi zůstává „jen“ tady, a pak jsou 
služby, které se snaží přenést dál…

To znamenalo rozvoj Proximy Sociale, 
mohla služby zkoušet a  nabídnout je dalším 
místům a rozšířit se do dalších lokalit a regionů.

komunitní centrum, které začalo poskytovat 
služby nejen pro děti, ale i pro dospělé. Odborné 
zázemí bylo dobré, dalo se využít například pro 
činnost ve  školách, pro preventivní programy. 
Pracovníci Proximy Sociale je potom poskytovali 
v základních školách. 

Díky tomu, že radnice byla tak 
otevřená, vznikla tady nejen 
Proxima Sociale, ale i další 
organizace. Městská část tak byla 
velmi dobře připravena i na proces 
plánování rozvoje sociálních služeb…

Impuls ke  komunitnímu plánování myslím 
vzešel tehdy od  Vládi Bodláka. O  té metodě 
a způsobu plánování služeb se začalo mluvit. 
Zásluhou Proximy Sociale je, že dala impuls 
městské části, aby se začalo tímhle způsobem 
plánovat. Zatím to nepřineslo žádný velký 
efekt pro zázemí a financování služeb, který si 
od toho Proxima Sociale asi tenkrát slibovala. 
Ale to souviselo víceméně se způsobem 
legislativní úpravy financování služeb. To jsme 
nemohli samozřejmě tenkrát tušit, jak to bude 
nastaveno a  jak to bude vypadat. Finanční 
možnosti městské části jsou omezené, 
všechny služby nemůže financovat z vlastních 
zdrojů. 

V  tom se pak zase ukázala schopnost 
Proximy Sociale získávat zdroje – ať už 
z  evropských peněz, nebo z  grantových 
prostředků ministerstva,  ale hlavně 
od  magistrátu. Vícezdrojové financování 
Proxima Sociale uměla. Uměla si vždycky 
sehnat peníze, což bylo také, myslím, díky 
tomu, že tam bylo vždycky schopné odborné 
zázemí. My jsme ale Proximu Sociale vždy 
podporovali ,  třeba formou sníženého 
nájemného – a  snažili jsme se podporovat 
všechny služby, které na  území Prahy 12 
Proxima Sociale provozuje. Myslím, a  to je 
zajímavé, že nikdy nikdo ze zastupitelstva 
do  dnešní doby neměl proti tomu nějaké 
připomínky. Vždycky to prošlo bez připomínek, 
nepamatuji, že by někdo upozorňoval, že 
Proxima Sociale má nejvíc. Vždycky to všichni 
uznávali a neměli s tím problém. 



Bronislava Michalcová

Bronislava Michalcová je vedoucí 
oddělení sociální prevence Úřadu městské 
části Praha 12 (ÚMČ Praha 12). Jako jedna 
z  klíčových pracovnic úřadu se podílela 
na vzniku Proximy Sociale.

Kromě toho iniciovala realizaci tzv. 
resocializačních pobytů pro klienty 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) s účastí kurátorů pro mládež, které 
se pořádají dodnes. Dále podporovala 
regionální setkávání poskytovatelů 
sociálních služeb (státních i  nestátních 
organizací), tzv. „regiony“, které se stále 
bez přestávky uskutečňují každý měsíc.
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„Dnes jsou někteří klienti, s  nimiž jsem pracovala, již třicetiletí. Podstatné je, že když mají jakýkoliv problém, 
vzpomenou si, že zažili na úřadě někoho, ke komu měli důvěru a kdo se jim intenzivně věnoval, a přijdou se třeba 
jen poradit. Dokonce se přijdou i pochlubit se svými potomky.“

Vybavuji si jeden příklad. Terénní pracovník 
mne požádal o  spolupráci nebo o  nápad, jak 
pomoci. V  jedné lokalitě si občané stěžovali, 
že ve  vraku auta nacházejí injekční stříkačky 
a  že je všude kolem strašný nepořádek. 
Po následné schůzce s  terénním pracovníkem 
jsem kontaktovala státní policii, s  níž se 
známe spíše na úřední úrovni. Řekla jsem jim, 
že mám informace od občanů – obecně, nikoho 
konkrétního jsem nejmenovala. Měla jsem sice 
jasnou informaci od  terénního pracovníka, 
kterého to tížilo a  potřeboval situaci nějak 
řešit – ať už kvůli klientům, nebo kvůli 
občanům. Policii jsem sdělila: „Podívejte se, 
my víme, že se v dané lokalitě schází mladiství 
a  občané všude kolem vraku auta nacházejí 
stříkačky. Ten vrak by bylo potřeba odklidit.“ 
To už asi byla záležitost dopravní policie. Oni 
sami se s dopravkou domluvili a do týdne auto 
zmizelo a stříkačky se tam tím pádem přestaly 
objevovat.

Hodně nás zajímá, jak vznikl 
ten velmi nadstandardní vztah 
neziskovek působících v sociálních 
službách a radnice? Praha 12 je 
léta letoucí v tomhle vzorem. 
Současný ředitel Proximy Sociale 
vzpomíná, že když se ujímal své 
funkce – po dlouhé praxi v mnoha 
řídicích pozicích v neziskovém 
sektoru – tak mu jeho předchůdkyně 
Martina Zimmermannová kladla 
na srdce: „My s úředníky z radnice 
spolupracujeme, my s nimi 
neválčíme…“ :) Myslíte, že to bylo 
dané osobnostmi?

Ve své pozici na ÚMČ Praha 12 jste 
byla jednou z klíčových osob, které 
stály u zrodu Proximy Sociale. Jak 
na její začátky vzpomínáte? Jak to 
konkrétně vypadalo? Vzpomenete 
si na nějakou zajímavou „historku“, 
která tuto dobu dobře ilustruje?

Myslím, že zrod Proximy Sociale velmi 
ovlivnil moje vnímání sociálních služeb 
a  postupně i  vývoj a  uspořádání celého 
oddělení sociální prevence na  ÚMČ Praha 
12. V  té době jsme byli jedno z  prvních 
samostatných oddělení sociální prevence 
v  Praze. S  pracovníky Proximy Sociale 
proběhlo několik formálních i  neformálních 
setkání, na nichž jsme si vzájemně vyjasňovali 
a  definovali naše postavení, naše role 
a  hlavně vzájemné hranice. Počáteční 
debaty nebyly tak jednoznačné, jak se to 
dnes může zdát. Vzpomínám si, že někteří 
terénní pracovníci viděli „nás z  úřadu“ jako 
úředníky, se kterými bude těžké se domlouvat 
na  nějaké spolupráci. Díky zakladatelům 
Proximy Sociale a  konkrétním příkladům 
propojení obou subjektů se podařilo 
tyto „ledy prolomit“. Terénní pracovníci 
i  kurátoři si ověřili, že vzájemné předávání 
informací má velký význam právě v  prevenci 
sociálněpatologických jevů.

Z  počátku setkávání většinou iniciovali 
zakladatelé Proximy Sociale. Myslím, že to 
byl jeden z  velice důležitých kroků. Byla to 
příležitost a možnost ověřit si, že je možné se 
vzájemně informovat, aniž by tím obě strany 
ztratily kredit u klientů v terénu. Platilo to jak 
pro kurátory, tak i pro terénní pracovníky. 



Samozřejmě. To bych vůbec nevylučovala. 
Dobře nastavenou komunikaci odboru sociálních 
věcí s  vedením obce jsem vnímala již v  době 
svého nástupu na  úřad, a  to prostřednictvím 
tehdejší vedoucí odboru PhDr. Jitky Brunclíkové, 
která byla velkou podporovatelkou nově 
vznikajících zařízení v  sociální sféře. Myslím, 
že s radnicí, v politické rovině, to spustila ona. 
Velice úspěšně v podpoře státních i nestátních 
organizací na  úřadě pokračoval další vedoucí 
odboru Mgr. Martin Roth. Nyní je to současný 
vedoucí odboru Bc. Ladislav Marek. 

Proxima Sociale začala aktuálně 
dělat kulaté stoly, které tradičně 
dělala v Praze 12, i v jiných 
velkých lokalitách – v Praze 11, 13. 
V podobném duchu, ale menší.  
A z Prahy 11 zaznělo, že tu 
spolupráci s radnicí v Praze 12 
závidí… Dodnes je to naprosto 
nadstandardní. Úžasné je, 
že to trvá 20 let!

Možná také záleží na  tom, že ti lidé 
zůstávají. Je pravdou, že dnes to není tak 
v  módě, aby na  jednom místě byli stále stejní 
lidé, ale za  tu dobu už mám možnost vidět 
a  vnímat vývoj. Pokud mohu hovořit za  sebe, 
myslím, že velkou roli hraje i  to, že např. 
oddělení kurátorů a  koordinátorů je poměrně 
dlouhou dobu stabilním týmem a  dlouhodobě 
mělo možnost sledovat, srovnávat vývoj 
a  adekvátně reagovat na  aktuální potřeby 
regionu. 

Na  „oplátku“ o  Proximě Sociale chci zase 
říci, že i  když se v  ní měnili lidé, tak její duch 
se předával dál. Příkladem toho jsou např. 
výjezdové resocializační programy (REPy). 
Filozofie resocializačních pobytů je taková, 
jakou jsem si ji na  začátku představovala. Lidi 
to pochopili. Kvůli potřebám regionu se pak 
REPy trochu změnily – původně byly zaměřené 
hodně terapeuticky a  kolikrát si klienti sahali 
až na dno. To jsme si mohli ovšem dovolit díky 
zkušeným terapeutům z Proximy Sociale, Daně 
Strukové a Petru Klímovi, kteří byli schopni dát 
klienty „dohromady“.

Resocializační pobyty byly rovněž jedním 
z příkladů propojení a dobré spolupráce kurátorů 
pro mládež a  pracovníků Proximy Sociale. 
Z  počátku byl tento projekt zaměřen spíše 
terapeuticky a pro starší klientelu (15 až 19 let), 
která v  té době byla zastoupena ve  velkém 
počtu. Šlo pouze o  klienty kurátorů. Proxima 
Sociale zajišťovala hlavně terapeutickou 
podporu. Postupně se resocializační pobyty 
začaly přizpůsobovat potřebám terénu a cílové 
skupině, která se měnila na  nižší věkovou 
kategorii. V  současné době jsou výjezdové 
programy zajištěny Proximou Sociale z grantů 
a  kromě klientů kurátorů se účastní i  klienti 
Proximy Sociale. Pobyty jsou zaměřeny 
zážitkově a přiměřeně věkové kategorii.

Jakákoliv přímá práce s  klientem je 
efektivní. Kurátor má příležitost poznat klienta 
v jiném prostředí, v modelových situacích lépe 
porozumí problémům, ve  kterých se zrovna 
nachází, případně může doporučit a navrhnout 
řešení. Zrovna tak klient má možnost poznat 
svého kurátora ve zcela neformálním prostředí 
a vytvoří se vzájemná důvěra. 

REPy prý byly váš nápad, který jste 
importovala odněkud z Liberce…

Ano, z  Liberce. Tento projekt byl jednou 
ze závěrečných prací kolegyně, kterou jsem 
poznala na  výcviku. Dr.  Klíma dělal její práci 
konzultanta. Projekt se nám oběma líbil a brzy 
nato jsme se domluvili, proč vymýšlet něco 
jiného a  nového, když dobrá věc již někde 
funguje. Dohodli jsme se s  Libercem, s  radnicí, 
a  projekt jsme převzali. Oni měli REPy ještě 
zaměřené trochu jinak. My jsme to pojali 
po  svém, věková cílová skupina byla starší – 
výjezdu se účastnili i  devatenáctiletí. S  nimi 
se tzv. terapeutické praktiky daly dělat. Teď je 
věková hranice o dost nižší. 

Danuše Struková ve svém rozhovoru 
vzpomíná na váš společný 
resocializační pobyt a srovnává 
dvě skupiny – jeden pobyt pro děti 
z Liberecka a druhý pro děti  
z Prahy 12 – jaký to byl velký rozdíl…

To je moc zajímavé, co říkáte... 
Ze zpráv z přímé práce s klienty, 
z intervizí, supervizí se začíná 
ukazovat, že skupinová práce/terapie 
nám možná teď trochu chybí…

Možná… Mně jako kurátorce velmi prospěl 
specializační výcvikový kurz, který vedl Petr 
Klíma. Kurz byl pod záštitou ministerstva práce 
a sociálních věcí (MPSV) a Pedagogické fakulty 
UK. Byl velmi odborně zajištěn jak v teoretické, 
tak v praktické části. Byl šitý na míru kurátorům 
pro mládež a sešli se zde kurátoři z celé ČR. Při 
realizaci výjezdových programů jsem uplatnila 
veškeré poznatky a  zkušenosti, které jsem 
získala absolvováním tohoto specializačního 
kurzu.

Myslíte, že by byl schopen někdo 
dnes postavit takhle výcvik?

Nevím. Volali jsme po  tom už mnohokrát. 
Určitě by mohly být nějaké materiály na MPSV 
nebo na  Pedagogické fakultě UK. Součástí 
výcviku byly i závěrečné práce. Výcvik, který byl 
takto koncipován, by jistě i dnes uvítali všichni 
kurátoři.

Jak vnímáte činnost Proximy Sociale 
v kontextu městské části Praha 12? 

V  době, kdy se na  úřadech zřizovaly 
pozice streetworkera, Proxima Sociale pokryla 
tuto pozici na  území MČ Praha 12. V  našem 
organizačním řádu pro ni nebylo místo. Myslím, 
že tento pracovník byl i  finančně dotován ze 
strany úřadu. Dnes vnímám Proximu Sociale 
jako suverénní a  profesionální subjekt, který 
pružně reaguje na  aktuální potřeby terénu 
i společenské poptávky. 

Iniciovala jste realizaci tzv. 
resocializačních pobytů pro klienty 
nízkoprahových zařízení pro děti 
a mládež (NZDM) a kurátorů pro 
mládež, které se pořádají dodnes. 
Co vás k tomu vedlo?
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Byl to můj první REP. Přiznávám, že 
nervozita z  mé strany byla veliká. Dr.  Klíma 
byl coby učitel nekompromisní a  hodil mě 
„rovnou do  vody“. Je pravda, že díky tomuto 
přístupu jsem se hodně naučila. A  myslím, že 
mi to pomáhá i ve vztahu ke kolegům a vůbec 
i vůči lidem z Proximy Sociale. Ony ty společné 
výcviky měly něco do  sebe, protože jsme se 
měli možnost vidět při vlastní práci. Vzpomínám 
si, že třeba úplně na začátku probíhaly společné 
balintovské semináře.

Můžete ještě nějak doplnit, 
proč jste se začala REPům 
věnovat?

Určitě kvůli vlastní práci s  dětmi. Byla 
to příležitost a  prostor pro to, ujasnit si, jak 
a  v  čem dítě žije, v  jakém prostředí, jestli má 
problém ve škole nebo v rodině či s vrstevníky. 
Zároveň to byla šance vytáhnout ho z prostředí, 
ve  kterém zabředávalo do  nějakých problémů. 
A  hodně také pomáhalo, když se dařilo zvýšit 
jim sebevědomí. I když to byli třeba „grázlíci“, tak 
věděli, že se jim tam někdo intenzivně věnuje 
a zabývá se jimi. Sami řekli téma, které potřebují 
řešit, a tomu byl výjezd věnován. Byla tam dívka 
protřelá sexuálními zkušenostmi, maminka 
jí byla v  těchto věcech příkladem. Při jedné 
z technik, které se na výjezdu praktikovaly, se 
stalo, že ji celá skupina pohoupala. Pro dívku 
to byl tak silný zážitek, že o  tom hovořila 
po zbytek výjezdu. Nikdy to nezažila! 

Dnes jsou někteří klienti, s  nimiž jsem 
pracovala, již třicetiletí. Podstatné je, že když 
mají jakýkoliv problém, vzpomenou si, že zažili 
na úřadě někoho, ke komu měli důvěru a kdo se 
jim intenzivně věnoval, a  přijdou se třeba jen 
poradit. Dokonce se přijdou i pochlubit se svými 
potomky.

REP byl původně projektem na  rok a  půl. 
Stejná skupina se scházela vždy po  půl roce. 
Pobyty byly tři se stejnou skupinou a každého 
půl roku se dalo se stejnou skupinou pracovat 
do větší hloubky.

A teď to takhle pořád pokračuje?

Ne, teď je to jinak. Děti jsou mladší. Byla 
jsem ještě na  posledním REPu, kdy jsme dali 
dohromady téměř všechny děti hyperaktivní. 
Takže nějaké terapeutické praktiky se nedaly 
vůbec použít. Opravdu nešlo s nimi pracovat tak, 
jak jsme byli zvyklí. Tento výjezd byl realizován 
především hravou formou. A  v  tomto duchu 
jsou koncipovány výjezdy v  současné době.  
Na  výjezdech jsou děti mladší – i  čtrnáctileté. 
Mezi jednotlivými výjezdy probíhaly i  schůzky 
s  rodiči. I  když většina rodičů nebyla moc 
aktivních, dařilo se s  nimi více pracovat právě 
prostřednictvím dětí, které se výjezdů účastnily.

Umíte si představit, jak by se situace 
v Praze 12 vyvíjela, kdyby Proxima 
Sociale nevznikla a její služby by 
nefungovaly?

Tak tuto situaci si ani na  minutu 
neumím představit. Všechny služby, které 
nyní Proxima Sociale zajišťuje, jsou pro MČ 
Praha 12 samozřejmostí a  velkým přínosem 
v poskytování kvalitních služeb.

Má podle vás Praha 12 nějaká 
specifika pro poskytování těchto 
služeb, anebo je to všude stejné a je 
jedno, o jakou městskou část nebo 
obec jde?

Určitě to není jedno. Díky tomu, že jsme 
mezi sebou neustále komunikovali, tak i služby 
reagovaly na  poptávku úřadu i  společnosti 
(mám na  mysli změny zákonů). Velký vliv má 
také to, jaké jsme měli a  máme vedoucí a  jak 
umí komunikovat se samosprávou, jak umí 
obhájit a prosadit nové nápady.

Takže vám vlastně pomohlo i to, že 
jste vznikli jako nová městská část, 
odštěpená z Prahy 4? Stavěli jste 
„na zelené louce“… Který to byl rok?

To určitě. Byl to rok 1995, myslím.

Takže výhodou bylo, že obě strany 
byly stejně nastavené. Obě chtěly 
komunitní plán atd. Horší situace 
je, když tu potřebu vnímá jen 
jedna strana a druhá musí být 
přesvědčována a není to úplně 
partnerský vztah.

Pamatuji si, že v  Proximě Sociale jsem 
se setkala s  pracovnicí, která nás v  podstatě 
ve své práci využívala jako nějaké „zlo“. Strašila 
námi. A dělala to až nepříjemně. Vyvolali jsme 
jednání, na  kterém jsme si vzájemně vysvětlili 
naše pozice a  role v  práci s  klientem. Naše 
pozice byla těžší. My jsme museli s  klientem 
a  jeho rodinou pracovat ze zákona; ona s  ním 
pracovala pouze na dobrovolné bázi… 

Na  oddělení prevence jsme měli dokonce 
i  psycholožku. Ale protože v  Proximě Sociale 
fungovali Dana Struková a Petr Klíma, tak jsme 
se domluvili, že tuto službu mohou pokrýt. 
Proto jsme využívali psychologické služby 
v Proximě Sociale.

Můžete v těch dvou desetiletích 
spolupráce mezi Úřadem městské 
části Praha 12 a Proximou Sociale 
uvést nějaké důležité body či 
události, které vstoupily do této 
oblasti a ovlivnily další rozvoj 
sociálních služeb a kooperaci 
s nestátními neziskovými 
organizacemi?

Jeden z dobrých příkladů, který nám záviděli 
i v ostatních městských částech, byla supervizní 
setkávání s  pedagogy. Byla to nabídka pro 
všechny školy. My jsme se školami vyzkoušeli 
mnoho forem setkávání – třeba schůzky u nás 
na  úřadě pro výchovné poradce. Dále jsme 
chodili na  pedagogické rady, na  nichž kurátoři 
sdělovali aktuální informace z  legislativy atp. 
A nakonec jsme vymysleli supervize, na jejichž 
pořádání jsme požádali o  grant. Supervize 
probíhaly v  Proximě Sociale. Byl zde ideální 
prostor na  to, aby pedagogové byli v  jiném 
prostředí než na úřadě nebo v nějaké konkrétní 
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škole. Byly osloveny všechny základní školy, 
které jsou na  území MČ Praha 12. Zpočátku 
dorazili téměř všichni, ale nakonec zůstalo 
pouze „zdravé jádro“, se kterým se pracovalo 
velmi dobře. Supervizních setkání se také 
účastnili v  hojném počtu i  pracovníci Proximy 
Sociale, což bylo velkým přínosem jak pro 
pedagogy, tak pro nás kurátory. Sami bychom to 
možná ani nezvládli. To byla zároveň obrovská 
příležitost pro pedagogy, aby lidi z  Proximy 
Sociale poznali. Mnozí z  nich byli překvapeni, 
jaké mají znalosti a  jak jsou schopni reagovat 
při případových supervizích.

V sociálních službách – poté, co 
je „rozkrájel“ zákon č. 108/ 2008 
Sb., o sociálních službách, a každá 
organizace si úzce vymezila své 
cílové skupiny – začíná vyvstávat 
problém duálních diagnóz 
kombinovaných s handicapy. Tak 
například – kdo se bude starat 
o Roma na vozíku, který je závislý 
na pervitinu a nemá kde bydlet? Mají 
se o něj starat romské organizace, 
nebo organizace pro vozíčkáře, 
protidrogové anebo bezdomovecké 
organizace? Takový klient klidně 
stejnou službu zkonzumuje 
několikrát, a to je neefektivní. 
Směřuje se proto stále víc k nějaké 
společné případové práci, ke case 
managementu – tak, jak se to děje 
ve světě. Jednotlivé organizace by si 
klienta měly předávat a zároveň si 
předávat informace o něm…

… A  to jsou právě ty naše „regiony“, kdy 
se sejdou všechny spolupracující organizace 
a řeknou si, že tenhle klient byl u nás a pojďme 
se domluvit, co a jak s ním dál. V tom jsou právě 
regionální setkávání důležitá. Jde o  předávání 
informací mezi jednotlivými institucemi 
a zařízeními (úřad, městská policie, neziskovky).

Pro mnohé z  nás i  ze spolupracujících 
subjektů jsou dnes tato setkávání 
samozřejmostí, ale v počátcích jsme se setkávali 
u  některých s  neochotou. Hodně v  tom 

rodinného psychologa, ale poradenství není 
přijímáno tak, jak bychom si představovali. 
Pro spoustu rodin to je lukrativní nabídka. 
Psycholog je dostupný přímo na  našem 
pracovišti, chodí k nám jednou za týden. To je 
naše nadstandardní nabídka služby pro rodinu. 
Proběhne několik setkání, a efekt stejně žádný! 
Možná to zklidní nějakou část rodiny, ale dnes 
už zjišťujeme, že to samé zvládne i  sociální 
pracovnice v rámci své práce. A psychologa jako 
nadstandard, který sociální pracovnice nabídne, 
už opravdu může mít rodina jinde a po jiné linii, 
třeba i za peníze. Pak si toho rodina cení daleko 
víc. To je můj individuální názor. Mám pocit, že 
mnohdy je služba zneužívána.

Začíná se víc hledět na efektivitu…

Je to tak. Chlubili jsme se tím, že máme 
nadstandardní službu, ale je potřeba přemýšlet 
o její efektivitě.

na  začátku pomohl Petr Klíma. Nikoho jsme 
do  ničeho netlačili. Pár let trvalo, než si lidé 
uvědomili, že se potřebujeme vidět a  slyšet 
a aktuální informace si předat.

Důležité je neustrnout na  nějakém prvním 
nápadu a hledat další cesty. Práce s pedagogy 
je toho jasným příkladem. Tam se cesty hledají 
celých 20 let, co s nimi komunikujeme. Zkrátka 
jde o to, nevzdát se. I když v oboru člověk pracuje 
dlouho… Často si pomyslím nebo mne někdo 
upozorní: „A  myslíš, že to vědí?“ A  já říkám: 
„Samozřejmě! Vždyť už kolik let…“ Ne! Pořád, 
znova, dokolečka opakovat a hledat jiné cesty.

A kde na to berete pořád sílu?

V rodině, s dobrými přáteli a ve sportu.

Je úžasné, že to děláte dvacet let 
a říkáte, že je pořád potřeba to 
zkoušet znova.

Díky tomu se mi také možná daří udržet 
stabilní a  profesně zdatný tým, který má 
o  problematiku zájem. Umí se vzájemně 
podpořit a  jeden na  druhého se může 
spolehnout.

Co je pro vás osobně potvrzením, 
že jdete dobrým směrem? Jsou to ti 
bývalí klienti, teď již třicetiletí, kteří 
za vámi chodí?

Určitě. A  dávám to za  příklad i  kolegům,  
že po  tak dlouhé době ten člověk ví,  
že na nějakém úřadě je někdo, ke komu může 
mít důvěru. To je, podle mého, úžasný krok.

Ivo Kačaba se domnívá, že se začíná 
objevovat problém, jestli jsou 
opravdu všichni tou cílovou skupinou 
a mají konzumovat službu zdarma… 
Asi nastane fáze zpřesňování toho, 
komu se věnovat a komu ne. Jak se 
na to díváte vy?

Myslím, že k tomu spějeme i u nás na úřadě. 
Vydobyli jsme si, že máme pro klienty „zadarmo“ 



3. ČTRNÁCT POHLEDŮ NA NAŠE (K)ROKY / 39

Bc. Ladislav Marek, DiS.

Ladislav Marek zastává v  současné 
době funkci vedoucího odboru sociálních 
věcí MČ Praha 12. S  lokalitou Prahy 12 je 
ale na  různých úrovních spojen více než 
15 let. 

Pracoval pod Centrem sociálních služeb 
Praha (CSSP, dříve MCSSP) ve  středisku 
léčebně výchovné péče Triangl (vykonával 
zde civilní vojenskou službu), dále působil 
jako kurátor pro mládež pod ÚMČ Praha 12. 
V  letech 2000–2003 pracoval v  Proximě 
Sociale jako pracovník nízkoprahového 
Klubu Krok. Poté jako koordinátor 
komunitního plánování sehrál významnou 
roli pro rozvoj sociálních služeb na  území 
městské části Prahy 12. 

V různých profesních rolích v rámci 
MČ Prahy 12 jste zažil pozvolný 
rozvoj a růst Proximy Sociale – jak 
na něj vzpomínáte? Vzpomenete 
si třeba na nějakou zajímavou 
„historku“, která tuto dobu dobře 
ilustruje?

Do Proximy Sociale jsem přišel někdy v roce 
2000. Viděl jsem – nevím, jestli úplný začátek, 
ale práci Proximy Sociale od roku 1996. Tehdy 
ještě jako student Jaboku. Zakladatel Petr Klíma 
nám studentům umožnil v  rámci vzdělávání 
Proximu Sociale poznat. Viděli jsme, jak to tam 
funguje, a  zapůsobilo to na  nás. Pamatuji se, 
že velká část studentů měla zájem v  Proximě 
Sociale pracovat. Vzpomínám si, že tenkrát mi 
Petr Klíma řekl: „Dělat v Proximě Sociale je dobré, 
ale ještě větší výzva je jít dělat ty alternativy 
na úřad…“ Díky této jeho „intervenci“ jsem přišel 
nejprve do  státní správy. Tak jsem se ještě 
za studií dostal na pozici kurátora pro mládež.  
To dnes zákon o  sociálních službách 
neumožňuje, aby ještě během studia začal 
student pracovat jako sociální pracovník.  
Ale bylo to de facto díky Proximě Sociale, 
díky myšlence, kterou prosazoval Petr Klíma,  
že je potřeba propojovat služby a činnosti a bez 
ohledu na to, jestli jde o neziskový sektor nebo 
státní správu, obdobně přistupovat ke klientovi. 
Nevím, jestli to je historka, kterou čtenáři budou 
rádi číst, ale pro mne je to dost důležité. 

Jinak – přímo k  Proximě Sociale – já jsem 
zažil a  vnímal tehdy Proximu Sociale jako 
jakousi alternativu vůči službám, které tehdy 
fungovaly. To znamená terén nebo byt,  
který byl vlastně alternativou ústavní výchovy, 

LADISLAV MAREK

„Důležité je nerozlišovat, zda tuhle činnost dělá státní správa nebo obec, státní instituce, neziskovka nebo 
církevní organizace. Jde o  jeden cíl a  je potřeba se domlouvat. Důležité je vyjednávání a  domlouvání se,  
bez kterého to nejde…“

atd. Pamatuji si boje a  vymezování se vůči 
adiktologickým službám atd. Zejména na  mne 
působilo téma hledání nastavení spolupráce 
v  regionu a  komunitní přístup ke  klientovi. 
Pamatuji si, že na  prvních schůzkách se 
dívali někteří zaměstnanci Proximy Sociale 
na  kurátory s  jakousi nejistotou: „to jsou ti 
represivní a  my jsme ti, co je doprovázejí“. 
Postupně během těch schůzek se toto 
vyjasňovalo. O  tom, že se to podařilo, jistě 
svědčí, že kontinuální řada takových schůzek 
a  setkávání organizací pokračuje i  nadále. 
Po Proximě Sociale přišly další organizace. Je to 
nepřerušená řada a funguje to!

Jste úzce spojen i se začátkem 
nízkoprahových služeb v Proximě 
Sociale. I když jste přišel v roce 
2000, stejně se to pořád 
modelovalo, neexistoval zákon 
o sociálních službách, což dávalo 
všem pracovníkům poměrně velkou 
volnost a možnost alternativních 
cest. Jak tehdy ten nízkoprahový 
klub za vašeho působení vypadal, 
co jste s klienty dělali? Zkuste to 
prosím porovnat s tím, jak ve své roli 
zažíváte teď nízkoprahové služby. 

Základem a  nástrojem na  začátku byly 
volnočasové aktivity. Tak jsme to vnímali 
a  vždycky se objevovalo v  našich debatách 
a  při schůzkách, že nabídkou volnočasových 
aktivit získáme kontakt s  klientem. Postupem 
času, potom, co jsme získali kontakty,  
se dařila další práce. Například jsme pracovali 
se skupinou klientů, která se scházela každý 



týden, a v rámci té skupiny jsme dost otevřeně 
řešili jejich problémy ve  škole, doma, jejich 
představy o  budoucnosti. Ta skupina do  jisté 
míry hodně pomáhala lidem, kteří do  klubu 
chodili. Nový návštěvník klubu mohl po  určité 
době do skupiny vstoupit. 

A další věc, která se nám dařila a fungovala, 
byly prázdninové výjezdy. Těch jsme měli 
několik typů. Jezdili jsme třeba na  vodu. 
Pamatuji si, že jsme sjížděli s  dětmi Moravu 
po  povodních. To bylo něco neuvěřitelného. 
Jeli jsme z  Hanušovic do  Olomouce, jediní, 
nikdo jiný to nejel než my… Plahočili jsme se 
tam přes kmeny popadaných a  naplavených 
stromů. Byly to neuvěřitelné zážitky, které si 
myslím ty děti nesou dodnes. Nebo jsme chodili 
po Beskydech, spali jsme pod širákem. To byla 
také skvělá příhoda. Spali jsme někde v krmelci, 
ráno tam přišli nějací místní myslivci a ptali se, 
odkud jsme. A děti řekly, že jsou z Prahy, což pro 
ty Valachy byla skvělá zpráva. 

Vždy jsme se však snažili o  komunitní 
přístup. Hledali jsme cesty, jak dělat sociální 
práci v  klubu tak, aby umožnila návštěvníkům 
poznat sebe a  zároveň jim přiblížit základní 
nároky společnosti na  život v  ní. A  to si 
myslím, že se dělá nejen v  současných 
nízkoprahových službách Proximy Sociale, 
ale i  jiných poskytovatelů. Za  zásadní pro 
všechny nízkoprahové služby však považuji 
to, co do  jejich definice přinesl Petr Klíma. To,  
že je potřeba přistupovat ke klientovi z hlediska 
jeho potřeb, hledání a  vnímání jeho potřeb 
a  k  tomu účelu i  využívat více nástrojů pro 
jejich zjišťování. Hledat cestu k tomu, abychom 
posilovali a  zvyšovali kompetence klienta. 
Myslím si, že tehdy se nám to dařilo. 

Několikrát jste zmínil Petra Klímu, 
s nímž jste úzce spolupracoval – byl 
jste jeho studentem, potkávali 
jste se na různých úrovních. Jakým 
způsobem vás ovlivnil, jak na něj 
vzpomínáte a jak ho vnímáte dnes?

Pro mne bylo hodně významné se s  ním 
potkat. Myslím, že kdyby k  tomu nedošlo,  
tak třeba tuhle práci vůbec nedělám nebo se 

v  téhle branži nepohybuji. Ovlivnil nejen mé 
vnímání způsobu té práce a  přístupu k  ní. On 
mne seznámil s Matoušem Řezníčkem, který byl 
mým dalším významným učitelem, pokud jde 
o  pomáhající profese. Petr Klíma naučil nejen 
mne, ale i  spoustu současných profesionálů 
vnímat potřeby klienta. To, že není dobré je příliš 
opečovávat, ale „zkompetentňovat“. Myslím, 
že mne ovlivnil jeho přístup ke klientovi. A pak 
také jeho pohled na  fungování této profese – 
partnerský přístup a  nerozlišování, zda tuhle 
činnost dělá státní správa nebo obec, státní 
instituce, neziskovka nebo církevní organizace. 
Jde o  jeden cíl a  je potřeba se domlouvat. 
Důležité je vyjednávání a  domlouvání se,  
bez kterého to nejde. 

Do Proximy Sociale jste se dostal 
nakonec oklikou. A když vzpomínáte 
na to své tříleté období, bylo 
nakonec opravdu tak „cool“, jak jste 
si to ve škole představoval? Přeci 
jen atmosféra v té organizaci byla 
trochu jiná, pracovalo tam tehdy asi 
pět lidí…

Oproti tomu, jak Proxima Sociale působí 
dnes, je to jako bych pracoval v jiné organizaci. 
I když to také není pravda, protože ten komunitní 
duch tam vnímám stále. Pro mne to byl velmi 
důležitý zážitek – pracovní, osobní i odborný –, 
protože jsem si mohl vyzkoušet práci „na druhé 
straně“. Já jsem předtím pracoval, když pominu 
práci v Trianglu – jako kurátor pro mládež, tedy 
ve  státní správě. A  teď jsem s  těmi dětmi 
pracoval v  nízkoprahových službách. To pro 
mne bylo důležité. Všude člověk zažívá obtíže. 
Ty souvisí s  tím, že hledáme cesty, jak tu 
práci dělat dobře. Vždycky tam bylo hledání: 
pojďme se domluvit, jak to dělat dobře. Měl 
jsem možnost zažít práci v  neziskové sféře, 
kam bohužel patří i  obtíže s  vícezdrojovým 
financováním. Prostě někdy peníze nejsou 
a je potřeba k tomu nějak přistoupit. Ve státní 
správě to člověk takhle přímo nezažije. Bylo 
vždycky zajímavé sledovat přístup jednotlivců, 
jak to vnímají, jak na  to reagují atd. To byl 
také pro mne dost důležitý zážitek. Když jsem 

později řídil neziskovou organizaci, čerpal jsem 
z toho.

To se za těch 18 až 20 let 
opravdu nezměnilo a je to čím dál 
nebezpečnější „jízda“… Vy jste měl 
možnost sledovat Proximu Sociale 
po celou dobu její existence. Jak ji 
vnímáte v kontextu městské části 
Praha 12?

Proxima Sociale je etablovaná. To je pojem, 
který hodně používal Petr Klíma. Chtěl, aby se 
etablovala a  zařadila nejen do  sítě sociálních 
a  jiných služeb, ale také aby se stala běžnou 
součástí veřejného prostoru na  Praze 12. 
A  přestože už teď má „chapadla“ rozvinutá 
i  na  jiné městské části a  i  mimo Prahu, tak 
je vnímaná – nejen mnou, ale okruhem lidí, 
se kterými se potkávám – jako organizace,  
která je doma na  Praze 12. Je místní a  dělá 
tady nějakou práci. Když se na Proximu Sociale 
podívá člověk „z dálky“ nebo třeba člověk, který 
není z branže, tak nevnímá to, že dělá sociální 
práci, ale to, že pracuje s lidmi, že lidem pomáhá. 
A to je velmi dobře. To je přesah přes hranice, 
který je důležitý. 

Jestliže má dnes Proxima Sociale téměř 
50 zaměstnanců, tak to je asi čtvrtina našeho 
úřadu. Moje představa je, že by to mělo tak 
zůstat. Že by Proxima Sociale do budoucnosti 
měla tuhle roli pořád hrát. Možná je na úvaze, 
jestli se ještě nepodívat do  jiných oblastí 
kromě sociálních služeb. Myslím si, že jsou 
před námi jako profesionály v  pomáhajících 
profesích nové úkoly. Například problematika 
nezaměstnanosti, bytová politika atd. 
Ve stávajícím „resortním“ vnímání to jsou stále 
„oddělené světy“; když nezačneme na  jejich 
propojování pracovat, tak nám ujede vlak. 
Cítíme se být součástí západního kulturně-
společenského okruhu. A když se rozhlédneme 
po  jejich přístupu k sociální práci, tak můžeme 
vidět právě tento přístup. Když se podíváme 
na  sociální práci v  Německu, Holandsku,  
je problematika bydlení, integrace na trh práce 
atd. běžná součást práce sociálních pracovníků. 
A  tady, podle mého názoru, obce, kraje i  stát 
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přešlapují, hledají a  tuší, že je potřeba se tím 
zabývat, ale zatím neví jakým způsobem. 
Je potřeba se na  to podívat s  neziskovým 
sektorem a  na  našem území s  Proximou 
Sociale. Nedělejme jen sociální práci pro 
sociální práci. Pojďme ji propojit víc se životem. 
A  jak to říká váš ředitel Ivo Kačaba – vrátit se 
ke komunitnímu přístupu.

Zdá se, že i v praxi to je tak,  
že Proxima Sociale se vždycky 
dostane do nějakého bodu, 
ale pak nemůže dál. Platí to 
i o bydlení – pořád je na úrovni 
azylového ubytování, ale už 
nemá šanci jít do tréninkového 
bydlení nebo do toho, aby její 
klienti začali s podporou bydlet 
v sociálním bytě atd. Zkrátka naráží 
na nepřipravenost systému. Máte 
pocit, že se v práci s mládeží – což 
je téma, kterému jste se hodně 
věnoval – něco významně změnilo 
nebo že se mění charakter potřeb 
dětí a mládeže, anebo jsou to pořád 
stejné děti…?

Myslím, že to jsou pořád stejní mladí lidé. 
Vnímají a komunikují s okolním světem možná 
trochu jinak, protože ten se mění a vyvíjí. Mám 
teď třeba na mysli sociální sítě, mám na mysli 
kybersvět, který je pro ně důležitý, oni v něm žijí. 
Nedovedu si v tuhle chvíli představit pracovníka 
v  terénu, v  nízkoprahovém klubu, který by se 
neuměl orientovat v  tomto „kybersvětě“ – 
musí mu rozumět a  musí ho ovládat, aby byl 
schopen s  mladými komunikovat. Ale nevěřím 
tomu, že mladí řeší jiné problémy. Myslím, že 
to bude pořád to samé. Že budou řešit trable 
s rodinou, s láskami, se školou, s vrstevníky – to 
se nemění. Mění se ale kulisy, mění se nástroje, 
které používají k životu. 

Dvacet let je dlouhá doba – pro 
organizaci, život člověka i celou 
společnost. Domníváte se, že nějaké 
společenské změny a procesy nebo 
třeba významná událost doma či 

ve světě, které proběhly za dobu 
vaší spolupráce s Proximou Sociale, 
nějak ovlivnily její fungování či 
rozvoj? Můžete uvést konkrétní 
příklad?

Jsem přesvědčený, že aktuálně tato 
společnost zažívá velmi důležité období. 
Mluvím o stavu nejen na Praze 12, ale o tom, 
co se děje u  nás i  v  celém západním světě. 
Vnímám to jako jakousi kocovinu, která může 
znamenat velké změny. Otázkou je, zda dobré 
změny. Mám na  mysli to, že sílí hlasy, které 
volají po  změně společenského systému, že 
část společnosti hledá svou budoucnost mimo 
demokratický systém… Myslím si, že úkolem 
nás, lidí z  pomáhajících profesí – čtu-li kodex 
sociálního pracovníka správně – je reagovat 
na  společenské změny a  být jejich aktivním 
účastníkem. Jsem přesvědčený, že součástí 
naší práce je aktivní angažmá při formování 
společenského názoru na  budoucnost naší 
společnosti a  téhle země. Osobně si myslím, 
že pro nás to znamená hodně přemýšlet, 
jestli stále patříme a  chceme dál patřit 
do  západního křesťanského kulturního 
a  společenského okruhu, anebo se chceme 
opět vrátit k  orientálním a  byzantským 
autokratickým typům jakéhosi autokratického 
samoděržaví. Z  mého pohledu je toto velmi 
významné. A nedovedu si představit, že by se 
Proxima Sociale neúčastnila této významné 
celospolečenské diskuse.

Kdybychom přestali patřit 
do západního světa, tak Proxima 
Sociale končí… v jiném klimatu 
nemůže tenhle způsob práce vůbec 
fungovat… 

Konkrétně to například znamená, zda-
li budeme se složenýma rukama nadávat 
na  stávající stav v  sociálních službách, anebo 
se budeme aktivně podílet na  jeho formování. 
Mám na  mysli nějakou aktivní práci na  té 
úrovni, které rozumíme. Těžko se asi budeme 
vyjadřovat k daňové problematice, ale můžeme 
se vyjadřovat a společně pracovat na tom, aby 

myšlenka komunitního plánování a  přístupu 
ke  službám byla zachována a  nepřeválcoval ji 
nějaký tabulkový normativní systém. Například.

 
Co byste Proximě Sociale popřál 
do příštích let?

Přál bych si, aby Proxima Sociale neskončila 
a  aby fungovala. Memoáry se dělají na  konci 
života… 20 let vnímám spíš jako nějaký milník 
na  cestě. Takže, aby za  dvacet let Proxima 
Sociale vydala další publikaci. :-)
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Jaká byla vaše profesní zkušenost 
před příchodem do Proximy Sociale? 
Jak jste se vlastně do Proximy 
Sociale „dostala“, resp. co vás do ní 
přivedlo?

Do  Proximy Sociale mě přivedl Láďa 
Marek, můj spolužák z  Jaboku a  skvělý kolega 
ze střediska Triangl. V  té době jsem měla 
za  sebou zhruba pětiletou praxi v  oblasti 
sociální práce s rizikovou mládeží a lidmi v tíživé 
sociální situaci a  také zkušenosti s  komunitní 
prací v  Paraguayi a  Spojených státech. Co se 
týče vzdělání, byla jsem absolventkou Jaboku 
a  bakalářského studia oboru Sociální práce 
na  Evangelické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy a dodělávala jsem psychoterapeutický 
výcvik ve  Skálově institutu. S  příchodem 
do Proximy Sociale jsem získala nejen možnost 
zužitkovat předešlé profesní zkušenosti, ale 
především možnost učit se od  lidí, jako byli 
Vláďa Bodlák, Jindra Racek, Petr Klíma, Alena 
Vosáhlová, Láďa Marek, Eva Hrabětová, Renata 
Baxová a  později Martina Zimmermannová, 
Lukáš Poruba nebo Jindra Exner. 

Spolu s Jindrou Rackem jste 
připravovala novou organizační 
strukturu,  na kterou Proxima 
Sociale přešla v lednu 2006 (již pod 
vedením Martiny Zimmermannové). 
Co za touto změnou stálo, proč 
k tomu vlastně došlo? 

Ke  vzniku nové organizační struktury 
Proximy Sociale vedlo více důvodů. Na  jedné 
straně to byly přísliby nových příležitostí 
spojených s  čerpáním prostředků ze 

Věra Krekáňová Krofcheck

Věra Krekáňová Krofcheck pracovala 
v  Proximě Sociale od  roku 2001, 
nejprve v  Azylovém bytě (byt pružné 
sociální intervence a  pomoci), poté byla 
iniciátorkou vzniku nové služby Občanská 
poradna, která se otevřela v  roce 2002. 
Poměrně brzy po  nástupu do  organizace 
se stala zástupkyní ředitele, potažmo 
v  období 2004–2005 ředitelkou. Mimoto 
je úzce spjata s  nastartováním procesu 
komunitního plánování sociálních služeb 
v Praze 12. 

Dnes žije a  pracuje v  Pittsburghu 
v  oblasti investičních strategií do  rozvoje 
lidských zdrojů a výzkumu pracovního trhu. 
Současně přednáší finanční management 
pro neziskový sektor na  University 
of Pittsburgh, kde také studuje 
doktorský program zaměřený na  sociální 
a komparativní analýzy ve společenských 
vědách. 

Předchozí profesní kariéra: pracovala 
pod Centrem sociálních služeb Praha 
(CSSP, dříve MCSSP) v  Trianglu – centru 
pro rodinu jako terapeutka s  dětmi 
a  mládeží, dále pracovala v  Občanské 
poradně o. s. Společnou cestou v Praze 11 
a  v  Diagnostickém ústavu a  Středisku 
výchovné péče v Praze-Hodkovičkách.

Strukturálních fondů Evropské unie. A na druhé 
straně sílící obavy z  udržitelnosti financování 
rostoucí organizace. Ačkoliv byla Proxima 
Sociale v  té době velmi dobře etablovaná 
mezi klíčovými donátory z  řad veřejných 
institucí i  nadací, konkurence rychle narůstala 
a začínaly se měnit do té doby celkem stabilní 
priority finančních dotací a  grantů. Zároveň 
se zvyšoval důraz na  zavádění standardů 
kvality v  sociálních službách. Komunitní 
centrum Krok a Komunitní centrum Jižní 
pól fungovaly jako samostatné jednotky 
s vlastními příjmy, výdaji i managementem, což 
bylo nejen neefektivní, ale hlavně to tříštilo 
organizační identitu a  schopnost vystupovat 
na  veřejnosti jako jedna organizace s  širokým 
záběrem a  kvalitními profesionálními službami 
i strategickými cíli. Nová struktura umožňovala 
větší konkurenceschopnost, smysluplnější 
kapacitu pro rozšiřování služeb, možnosti 
profesního postupu pro pracovníky, a  hlavně 
větší finanční stabilitu. S  novou strukturou 
dosáhla Proxima Sociale na  Evropské fondy 
a zahájila tak etapu rychlejšího růstu.

Mohla byste přiblížit začátky 
komunitního plánování v Praze 12?

Z  mého pohledu komunitní plánování 
probíhalo v  Praze 12 – alespoň v  oblasti 
poskytování sociálních služeb – dlouho před 
mým příchodem do  Proximy Sociale. Ačkoliv 
šlo o možná méně formální záležitost, měsíční 
„regionální porady“, kde se scházeli pracovníci 
místního úřadu s  kolegy z  neziskových 
organizací působících na  Praze 12, položily 
základy efektivní spolupráce napříč spektrem 
institucí. Na  „regionech“ se domlouvala 

VĚRA KREKÁŇOVÁ KROFCHECK

„Je dobré jít s dobou a inovovat, jak se dá, ale nesmí se při tom zapomenout, že kvalitní sociální práce je především 
vztah a to, co sociální pracovník s klientem dokáže, aniž by k tomu měl to nejmodernější zázemí. Proxima Sociale 
vždycky byla organizací, kde tenhle princip profesionality byl velmi respektovaný.“
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Když se zeptáte lidí, proč pomáhají, řeknou 
vám, že je o to někdo blízký – kamarád, soused, 
kolega – požádal. Tahle schopnost amerických 
neziskovek využít filantropických kapacit 
každého člověka prostřednictvím osobních 
vztahů je v  podstatě jediný větší rozdíl,  
který vidím mezi NGOs v ČR a tady.

Co víte o dnešní Proximě Sociale? 
A jak ji na dálku přes velkou louži 
vidíte? Co byste o ní řekla třeba 
neziskovkám v Pittsburghu?

Dnešní Proximu Sociale vidím jako 
sebevědomou, zkušenou, zodpovědnou 
a  čím dál zajímavější instituci. Vím, že je 
mnohonásobně větší a dynamičtější, než když 
jsem z  ní odcházela, nicméně stále ukotvená 
ve  stejných hodnotách a  poslání zvyšovat 
kvalitu života občanů v  nepříznivé situaci. 
I když činnost dnešní Proximy Sociale nesleduji 
velmi intenzivně, mluvím o  ní relativně často. 
Je až s  podivem, v  kolika situacích ještě stále 
mohu dávat organizační praktiky z  Proximy 
Sociale za  příklad. Ať už jde o  týmovou 
spolupráci, plánování a  hodnocení služeb, 
finanční management nebo profesionální 
rozvoj pracovníků. Každoroční plánovací 
výjezdy, týmové supervize nebo rituály loučení 
se s odcházejícími kolegy zůstávají nejen mezi 
mými nejlepšími vzpomínkami na  Proximu 
Sociale, ale také patří k  tomu, co jsem aspoň 
do určité míry zavedla do firmy, kde pracuji.

 
V Proximě Sociale jste iniciovala 
vznik Občanské poradny – můžete 
zavzpomínat, proč jste se pro zřízení 
této služby tehdy rozhodli a jaké 
byly začátky? Vzpomenete si třeba 
na nějaký kuriózní případ, který jste 
v poradně řešili?

Poskytování komplexního sociálně-právního 
 poradenství bylo od počátku součástí koncepce 
Azylového bytu. Klientky se potýkaly se 
záležitostmi od  rozvodového řízení po  otázky 
výživného nebo bydlení. V Proximě Sociale se 
díky tomu hromadily velmi cenné zkušenosti 

pomoc klientům, plánovaly se komunitní akce, 
vyměňovaly se zkušenosti, ale hlavně se řešily 
koncepční záležitosti a  způsoby, jak například 
řešit narůstající šikanu na  školách nebo 
bytovou problematiku lidí v krizových sociálních 
situacích. Se Strukturálními fondy EU přišla 
možnost financování komunitního plánování 
a  možná větší odbornost, co se týče postupu 
zapojování veřejnosti do  procesu plánování. 
Principy komunitního plánování a důvěra v jeho 
smysluplnost přišly do  Prahy 12 s  lidmi jako 
Petr Klíma a mnoha dalšími.

Žijete a pracujete dnes 
v Pittsburghu. Čím se dnes 
profesně zabýváte?… Zkusila byste 
takové osobní srovnání NGOs 
(non-governmental organizations) 
v USA a u nás?

V  Pittsburghu se zabývám především 
strategickými investicemi do  rozvoje lidských 
zdrojů. Ve  své pozici pracuji hlavně s  vedením 
firem v  klíčových odvětvích, ale i  s  politiky, 
donátory a  také NGOs, které pomáhají 
nezaměstnaným občanům. Současně 
přednáším finanční management pro neziskové 
organizace a  jako členka sdružení Friends of 
Via podporuji fundraising českých neziskových 
organizací ve Spojených státech. 

Neziskový sektor je v  USA, a  obzvlášť 
v Pittsburghu, kde je nadprůměrná koncentrace 
filantropických organizací, velice silný. Nejenže 
nabízí široký záběr služeb a  nekonečně 
možností profesního uplatnění, ale je 
především prostorem občanské angažovanosti. 
V mém okolí neznám nikoho, kdo by se nějakým 
způsobem nezapojoval do neziskových aktivit. 
Ať už jsou to moji kolegové v  práci, studenti 
ve  škole, pán, který chodí měřit plyn, nebo 
osmdesátiletá sousedka. Každý dělá něco 
konkrétního pro charitativní účely – vaří, běhá, 
doučuje děti, pořádá akce, spravuje zuby, staví 
domy. Pomoc není otázka finančních možností, 
pomoc je součást každodennosti.  Někteří tvrdí, 
že tohle je především kulturní odlišnost. Já si 
nicméně myslím, že je to i zásluhou neziskovek. 
Tady si NGOs umí velmi efektivně říct o pomoc. 

s  řešením těchto situací, které bylo škoda 
nevyužít pro širší klientelu. Současně v Proximě 
Sociale rostla myšlenka na rozšíření služeb pro 
dospělé, které by doplňovaly služby pro mládež 
a  také strategicky dotvářely celistvost služeb 
komunitního centra. Já jsem měla zkušenosti 
z  předešlého zaměstnání s  nově vznikající 
službou občanského poradenství, která se 
přesně hodila do našich plánů. 

Samotné zavádění služby Občanská 
poradna byla zajímavá zkušenost, ačkoliv nám 
byla k  dispozici metodika sociálně-právního 
poradenství i  databáze informací, museli jsme 
se za  pochodu učit hodně nového, především 
v oblasti občanského práva. Na kuriózní případy 
si nevzpomínám, ale pamatuju si, že privatizace 
bytů a otázky bytových družstev vůbec patřily 
společně s  dědickým řízením a  pracovními 
smlouvami k nejčastějším případům.

Kolegové a pamětníci o vás říkají, 
že jste vždycky přinášela řadu 
inspirací, možných výhledů, kam 
se dál ubírat. Co byste jim radila 
do budoucna? Troufla byste si 
„na dálku“ na nějakou vizi Proximy 
Sociale za dalších 10 let?

Radit Proximě Sociale do budoucna už bych 
si netroufla ani zblízka, natož pak na dálku! Můj 
nezapomenutelný mentor Matouš Řezníček 
vždycky říkal, že je dobré jít s dobou a inovovat 
jak se dá, ale nesmí se při tom zapomenout, že 
kvalitní sociální práce je především vztah a to, 
co sociální pracovník s klientem dokáže, aniž by 
k  tomu měl to nejmodernější zázemí. Proxima 
Sociale vždycky byla organizací, kde tenhle 
princip profesionality byl velmi respektovaný. 
Moc jí fandím a do dalších let přeji, aby si tuhle 
opravdovost udržela stejně jako neoslabující 
nadšení pro službu lidem.

Dvacet let je dlouhá doba – pro 
organizaci, život člověka i celou 
společnost. Domníváte se, 
že nějaké společenské změny 
a procesy nebo třeba významná 
událost doma či ve světě, 
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které proběhly za dobu vaší 
spolupráce s Proximou Sociale, 
nějak ovlivnily její fungování či 
rozvoj? Můžete uvést konkrétní 
příklad?

Tohle je opravdu velmi těžká otázka. Dvacet 
let je dlouhá doba, zvlášť pro mou paměť! V době 
mého působení v  Proximě Sociale se doba 
měnila rychle, od  komplexních legislativních 
reforem přes profesionalizaci neziskového 
sektoru, nárůst sociálněpatologických jevů až 
po začlenění ČR do Evropské unie. Nikdy jsem 
neměla pocit, že by vnější faktory zasáhly 
destruktivně do fungování organizace, naopak 
Proxima Sociale chápala změny ve společnosti 
jako výzvy a uměla na ně velmi dobře reagovat.
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Mgr. Martina Zimmermannová

Martina Zimmermannová pracovala 
v Proximě Sociale od roku 2002, nejprve 
v Terénních programech v Praze 12, poté 
se stala zástupkyní ředitelky a pracovala 
v  Azylovém bytě. V  roce 2006 se stala 
ředitelkou. V  roce 2009 nastoupila 
na  mateřskou dovolenou. Za  její éry 
se podařilo stabilizovat organizační 
strukturu, tj. propojit 2 oddělená 
komunitní centra pod jednu organizaci, 
dále zrealizovat několik velkých projektů 
financovaných z  Evropského sociálního 
fondu a z Norských fondů a nastartovat 
rozvoj v  podobě nové lokality Praha 16, 
nové služby Terénních programů v Praze 13  
a  započít jednání o  rozšíření služeb 
do Mladé Boleslavi, MČ Praha 9 apod. 

Mimo to je supervizorkou a lektorkou, 
byla členkou několika odborných skupin 
zaměřených na  oblast nízkoprahových 
služeb apod.

Předchozí profesní kariéra: od  roku 
1999 terénní pracovnice pod MČ Praha 5,  
úzce spolupracuje s  Českou asociací 
streetwork.

MARTINA ZIMMERMANNOVÁ

„Pozitivní bylo především to, že jsme vytvořili jednotnou značku. Už byla jen Proxima Sociale… Nebylo pro mě 
jednoduché najednou vést tak velkou organizaci, ale velice mě to bavilo. Byla to velká výzva. Snažila jsem se 
věnovat maximum času organizaci a mám pocit, že se toho hodně povedlo. Měla jsem skvělý tým.“

Zaváděla jste do praxe novou 
organizační strukturu, která 
znamenala konec dvou oddělených 
komunitních center a jejich spojení 
do jedné organizace. Co tuto změnu 
provázelo, jak se reálně dařilo 
propojení Kroku a Jižního pólu? Jak 
na toto období vzpomínáte?

Bylo to hektické období plné emocí. 
Připravovali jsme se na to s tehdejší ředitelkou 
Kroku Věrou Krekáňovou a  ředitelem Jižního 
pólu Jindrou Rackem takřka rok. Stáli jsme před 
zásadní otázkou – udržíme finančně fungování 
obou center, která si držela od  roku 1995, 
resp. od  roku 1999 svoji nezávislost, a  to 
nejen v rozpočtech, ale i v poskytování služeb 
a  vedení týmu? Najdou se dva noví ředitelé? 
Byl to rok 2005, kdy Jindra Racek po několika 
letech odcházel z Jižního pólu a Věra Krekáňová 
věděla, že je to pro ni nejspíše na  delší dobu 
poslední rok v této republice. Z mnoha důvodů 
jsme se nakonec rozhodli postavit novou 
organizační strukturu, která stála na  sloučení 
obou center a  vytvoření vícestupňového 
vedení organizace. 

Byl vypsán konkurz na  nového ředitele, 
který jsem vyhrála. Zároveň jsme vypsali 
vnitřní výběrové řízení pro lidi do  středního 
managementu organizace. Pro některé kolegy 
to nebyla úplně lehká situace, takže odešli 
a  nabrali se noví lidé, jiní naopak zůstali. 
Většina lidí, kteří přišli do  Proximy Sociale 
právě v  průběhu roku 2006, v  organizaci 
stále pracuje. Velkou pomocí pro nás bylo, 
že jsme v  té době měli jisté financování 
na  dva roky z  evropských fondů, takže jsme 

si mohli například dovolit služby fundraisera 
a  PR pracovníka, administrativně-provozního 
pracovníka a administrátora celého evropského 
grantu a jiných agend. Do toho jsme ale bohužel 
řešili podstatný problém spočívající v  tom,  
že jsme najednou přišli o místo v Michnově ulici, 
kde byl do  roku 2006 Jižní pól. Nevěděli jsme, 
zda se v Praze 11 vůbec udržíme. 

Nebylo pro mě jednoduché najednou vést 
tak velkou organizaci, ale velice mě to bavilo. 
Byla to velká výzva. Snažila jsem se věnovat 
maximum času organizaci a  mám pocit,  
že se toho hodně povedlo. Měla jsem skvělý 
tým. Každý z  týmu byl odborníkem na  svou 
práci a  společně se nám podařilo organizaci 
stabilizovat do té míry, že jsme si řekli – můžeme 
jít ještě dál, máme kapacitu a dobré know-how. 
Byla tam i řada manažerských selhání, ale věřím, 
že převažovala ta pozitivnější rozhodnutí. 

Měla jste za sebou zkušenosti 
zástupkyně ředitelky, což bylo 
nepochybně výhodou, ale přesto 
pozice ředitelky byla pro vás 
nová. Jak jste na tu novou situaci 
reagovala?

Ono to vlastně nebylo úplně nové, protože 
když Vláďa Bodlák na  konci srpna 2004 
odcházel, bylo jasné, že na  jeho pozici byla 
přijata Věra Krekáňová. Ale ta už tou dobou 
byla v  Americe. Odjela na  půlroční stáž s  tím, 
že se vrátí na  konci roku zpátky do  Proximy 
Sociale a nastoupí od 1. ledna 2005 do pozice 
ředitelky. Já, která jsem se stala zástupkyní, 
jsem od 1. září 2004 byla hozena do několika 
rolí. Pracovala jsem v  terénní práci, byla jsem 
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Už v  tom nebyl takový zmatek. Propagovali 
jsme věci stejně na všech úrovních, takže jsme 
byli zejména pro státní správu a  samosprávu 
čitelnější. Bylo jasné, s kým a o čem mají jednat. 
Udělali jsme v  té době hodně v  oblasti PR 
a posílení značky, bylo o nás najednou slyšet, 
byli jsme vidět. Vytvořili jsme jasný strategický 
plán, jasnou vizi. Oddělili se i  lidé v pracovních 
týmech. Začali se ozývat představitelé jiných 
městských částí, zda bychom nechtěli služby 
Proximy Sociale realizovat i na jejich území.

Samozřejmě, že jsme při spojení narazili 
i na věci, které do té doby fungovaly a najednou 
nešly. Byly to komunikační toky. Byli jsme zvyklí 
mít společné porady, supervize a najednou jsme 
se rozrostli a  lidi z  nízkoprahových programů 
nevěděli, co dělají ostatní služby – a  naopak. 
Pracovníci se přestali potkávat. Najednou se 
z Proximy Sociale stala „firma“ střední velikosti, 
kde už to není tak o  blízkém vztahu, jako to 
bývávalo. Bylo nutné vytvořit personální plán 
a  řadu dalších směrnic. Najednou narostla 
administrativa a  pocítili jsme nedostatek 
personálu v servisních složkách organizace.

Roli ředitelky jste vyměnila 
na čas za roli matky na rodičovské 
dovolené. Jak jste před touto 
změnou, která nastala v roce 2009, 
hledala a vybírala svého nástupce?

Ředitele jsme začali hledat půl roku dopředu. 
Přihlásilo se tenkrát asi 50 uchazečů. Asi 
s  deseti z  nich jsme se setkali a  jen dva jsme 
pak pozvali do užšího výběru. Nakonec propadli 
i  ti poslední, kteří nám zbývali. Mezi uchazeči 
byli zajímaví lidé s  vysokou kvalifikací i  praxí, 
ale také úplní začátečníci. S  některými jsme 
se „nepotkali“ v základních věcech, a to hlavně 
ve mzdových podmínkách. Jejich očekávání byla 
velká, a to jsme nemohli splnit. Já jsem pořád při 
výběrovém řízení myslela na lidi, kteří v Proximě 
Sociale zůstávají, byla to moje srdeční záležitost 
a nechtěla jsem jim vybrat nikoho nevhodného. 
Měli jsme už i plán krizového řízení bez ředitele. 
Tenkrát mě mrzelo, že nikdo z  tehdejšího 
středního managementu nesebral odvahu 
„do toho jít“. Na druhou stranu jsem to brala jako 

zástupkyní ředitelky a najednou jsem se stala 
aktivní zástupkyní nepřítomné ředitelky, takže 
jsem v podstatě dělala ředitelku. Měla jsem tedy 
4 měsíce zodpovědnost za  chod organizace. 
Věra byla celý rok 2005 v  pozici ředitelky 
Proximy Sociale. Já jsem nastupovala do pozice 
ředitelky v  roce 2006. Právě zkušenost 
s aktivním zastupováním mi pomohla dostat se 
do role velmi rychle. Měla jsem na co navazovat, 
věděla jsem přesně, do čeho jdu. S Věrou jsme 
se na to připravovaly celý rok 2005.

Vladimír Bodlák ve svém rozhovoru 
říkal, že se rozhodl odejít a půl roku 
dopředu to říkal, aby byl čas se na to 
připravit…

Vláďa to sice říkal půl roku dopředu,  
ale pořád to pro nás bylo tak, že se chystá 
odejít. Velmi dlouho jsme nevěděli konkrétní 
datum, protože hledání nové práce chvíli 
trvalo. Ale za tu dobu připravil organizaci na to,  
aby všechno fungovalo, až odejde. A to nejen 
po organizační a finanční, ale také po týmové 
stránce. Hodně času jsme tomuto tématu 
věnovali na  supervizích. Tenkrát do  toho 
ale vstoupilo ještě to, že Věra Krekáňová, 
která se po  něm stala ředitelkou (tehdy ještě 
Komunitního centra Krok), odjela na  půl roku 
do  USA na  stáž. Takže když Vláďa odcházel, 
předával vedení centra mně. V  té době se 
potvrdilo, že organizace byla dost silná 
a za Vládi byla i dobře vedená, takže výpadek 
ředitele na  4 měsíce se zvládl myslím dobře. 
Zvládli jsme podat granty na  další období, 
připravit velký evropský projekt, být aktivním 
účastníkem komunitního plánování na Praze 12 
a samozřejmě kontinuálně poskytovat všechny 
služby. S Věrou jsme věci řešili po mailech.

Co změna organizační struktury 
přinesla pozitivního a negativního?

Pozitivní bylo především to, že jsme vytvořili 
jednotnou značku. Už byla jen Proxima Sociale. 
Tento název do  té doby ustupoval do  pozadí. 
Předtím byl Krok a Jižní pól a teď jsme najednou 
začali všude propagovat jen jeden název.  

novou příležitost. Chtěla jsem, aby tam přišel 
člověk, který není úplně zatížený a  který bude 
vidět věci, jež jsme my zevnitř už nebyli schopní 
vnímat. Nějaká nová krev. Pak se najednou objevil 
Ivo Kačaba. Nejdříve jsme ho chtěli zaangažovat 
do  role poradce při krizovém řízení, nakonec 
prošel regulérním přijímacím řízením a my jsme 
si řekli, proč to nezkusit? Bylo to už v době, kdy 
jsem nastupovala na  mateřskou a  měla těsně 
před porodem, takže jsme se s Ivem vlastně ani 
nestihli potkat. Agendu jsem mu musela předat 
během dvou dnů. Pamatuji si, že Ivo za  mnou 
přišel asi dvakrát a  nastoupil až 14 dní poté, 
kdy jsem tam už nebyla. Takže my jsme si něco 
málo řekli, ale pro Iva a pro celou organizaci to 
muselo být dost obtížné a trvalo dlouho, než si 
to všechno „osahal“.

Jak byste tu dnešní, současnou 
Proximu Sociale popsala? 
Co nejdůležitějšího se v ní 
v posledních letech v oblasti 
poskytování a rozvoje služeb událo?

Popravdě informací moc nemám. Čas 
od  času se ke  mně něco dostane. První rok 
na  mateřské jsem činnost Proximy Sociale 
docela sledovala. Teď už mi na to nezbývá čas. 
Ale jelikož se chci vrátit zpět, tak bych zase měla 
život a dění v Proximě Sociale sledovat víc :-).  
Vidím Proximu Sociale jen z  pohledu člověka, 
který se částečně stále pohybuje v  sociálních 
službách. Mám radost, že se potkávám s  lidmi, 
kteří prošli touto organizací dříve nebo 
jsou stále jejími zaměstnanci. Potkávám je 
na  pracovních setkáních nebo jejich jména 
někde vidím napsaná. Proxima Sociale se za ty 
čtyři roky, co tam nejsem, velice změnila. Za ty 
čtyři roky jí prošlo hodně lidí, které jsem nestihla 
vůbec poznat. Dnes je to velká organizace, 
má několik detašovaných pracovišť. Vůbec si 
nedovedu představit, jak náročné je to celé 
vést a  koordinovat. Je fajn, že se podařila 
naplnit vize strategického plánu, který jsme 
dělali v  roce 2007. Na  druhou stranu si ale 
myslím, že za  současných podmínek to není 
zcela udržitelné. Proximu Sociale vnímám pořád 
jako jedničku mezi nízkoprahovými službami 
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tak vnímá. Pořád si musíme probojovávat místo 
a  upozorňovat na  to, že nejsme volnočasová 
aktivita, nejsme dům dětí a mládeže. Znám 
celou řadu nízkoprahových klubů, o kterých jsem 
přesvědčená, že dělají dobře svou práci a  vědí, 
proč k nim uživatelé chodí a kam při práci s nimi 
směřují. Bohužel znám i  takové, které jsou sice 
registrovanými poskytovateli sociální služby, ale 
sociální službu tam vůbec nevykonávají. Důležité 
je, že lidé z Proximy Sociale stáli při zrodu České 
asociace streetwork (ČAS) a  v  současné době 
jsou všechny nízkoprahové programy Proximy 
Sociale jejími členy. ČAS poskytuje nejen 
odbornou platformu, vzdělávání, ale především 
také lobbing za to, aby na nízkoprahové služby 
bylo poohlíženo jako na ty služby, které pracují 
s uživatelem a někam ho posouvají, a aby tyto 
služby patřily do  celkového systému sociálních 
služeb.

Jaké hlavní znaky má / musí mít 
taková jednička mezi 
nízkoprahovými službami?

Proximu Sociale pořád chápu jako jedničku 
na  poli poskytovaných služeb, a  to zejména 
nízkoprahových. Přední postavení je hodně 
vidět v  Praze, kde jsou služby poskytované 
už v  pěti městských částech. V  minulosti byla 
určitě jedničkou a vnímám, že si stále drží přední 
posty. Proxima Sociale má na  čem stavět, má 
dlouhou historii, formovali ji lidé, kteří do  oboru 
přinesli spoustu věcí. Na  pozicích ve  středním 
managementu jsou už delší dobu lidé, kteří jsou 
s  Proximou Sociale spjati několik let a  drží tu 
důležitou kontinuitu.

Myslím, že je to také dané tím, že o  lidech 
z  Proximy Sociale je pořád slyšet. A  lidé, kteří 
z  Proximy Sociale odchází, jsou hrdi na  to,  
že tam pracovali. To je také důležité. Reklama 
je dobrá pořád. Na  území hlavního města 
patří Proxima Sociale mezi významného 
poskytovatele právě nízkoprahových služeb. 
Jedničkou je i  v  tom, že obce říkají: „My 
tady chceme Proximu Sociale.“ Myslím si,  
že je nejdůležitější, že si na  Proximu Sociale 
vzpomenou anebo jim někdo řekne: „Chcete tady 
nízkoprahový klub? Tak zkuste Proximu Sociale.“ 

v  Praze a  v  jejím bezprostředním okolí. Ráda 
bych, aby si toto místo udržela.

Proč si myslíte, že Proxima Sociale 
není udržitelná v současné podobě? 
Co ji ohrožuje?

V  současné době samozřejmě prostředí 
Proximy Sociale neznám dobře. Já jsem ji 
opouštěla v  době, kdy byla téměř poloviční. 
A najednou, za 2 až 3 roky – přestože jsme ten 
rozvoj měli plánovaný – se hodně rozrostla. Jako 
slabiny, které organizace má, vnímám především 
personální poddimenzovanost managementu. 
Ale to není pro Proximu Sociale nic nového. 
Vždycky jsme s  tím bojovali. Na  tak velkou 
organizaci je management, který to všechno 
vede, málo početný. I když vím, že v neziskovém 
sektoru je to velmi těžké „ufinancovat“. 

Vidím absenci fundraisera, PR pracovníka, 
takové pozice, které by pomohly organizaci 
zajistit ještě jiné zdroje než ty státní. A  to 
je další ohrožení do  budoucnosti – napojení 
Proximy Sociale na dotace a granty z veřejných 
zdrojů. Myslím, že peníze z  těchto zdrojů 
do  budoucna tolik nebudou. Další ohrožení 
vidím v poměrně velké fluktuaci pracovníků. To, 
podle mého, hodně ovlivňuje atmosféru, která 
může v organizaci být. 

Když jsem tehdy sama pracovala jako 
„teréňák“ nebo když jsem nastupovala 
do Proximy Sociale, vnímala jsem to tak, že jdu 
pracovat do  PROXIMY, to je ta značka, tam to 
dělají dobře. A nejsem si jistá, jestli tohle ještě 
vnímají lidé, kteří nastupují v  současné době. 
Myslím, že už tolik ne. A je to škoda.

Možná si nízkoprahové kluby 
a streetwork pořád nesou tu zátěž 
toho, že jako služby stály až tak 
na okraji, že se málem nedostaly 
do zákona o sociálních službách…

Je to možné. Ale myslím, že to už je 
minulost. I  když je pravdou, že lidé a  odborná 
veřejnost, úředníci na  krajích stále ještě 
mohou vnímat nízkoprahy jako volnočasovou 
aktivitu. Řada inspektorů sociálních služeb to 

Máte nějakou vizi Proximy Sociale 
za dalších deset let? Případně 
vidíte nějaké zásadní nové úkoly či 
příležitosti, jak tu vizi naplnit?

Proximě Sociale bych přála, aby si udržela 
jedno z  předních míst na  trhu sociálních 
služeb a  aby měla stabilní kvalifikovaný tým. 
Proximu Sociale vnímám jako organizaci,  
která má přesah do komunity a vždy reagovala 
na její potřeby. Takže za dalších deset let bych 
ji viděla více zapojenou do  práce s  lidmi, kteří 
žijí v  lokalitách, kde Proxima Sociale nabízí 
své služby. Nízkoprahové programy budou 
více spolupracovat s  rodinou a  obcí na  řešení 
konkrétních situací, a to i ve spolupráci s dalšími 
službami a organizacemi.

Dvacet let je dlouhá doba – pro 
organizaci, život člověka i celou 
společnost. Domníváte se, 
že nějaké společenské změny 
a procesy nebo třeba významná 
událost doma či ve světě, 
které proběhly za dobu vaší 
spolupráce s Proximou Sociale, 
nějak ovlivnily její fungování či 
rozvoj? Můžete uvést konkrétní 
příklad?

Byl to určitě vstup Česka do  EU. Tím se 
otevřely jiné grantové zdroje. První dotační 
období evropských fondů jsme využili velmi 
rychle. V  letech 2005–2007 jsme realizovali 
velký projekt – na tu dobu i s velkým rozpočtem. 
Vzali jsme na  sebe úlohu hlavního realizátora 
a projekt měl další tři partnery – poskytovatele 
služeb na  Praze 12 včetně služeb samotné 
obce. Na tomto projektu jsme se naučili hodně, 
a  to zejména jak spravovat peníze z  ESF. 
To bylo nové, všechny náklady jsme museli 
zdůvodňovat, vykazovat podpořené osoby. 
V té době to byla velká novinka. 

Pak to byl samozřejmě zákon o  sociálních 
službách. Ten způsobil najednou velkou 
byrokratickou náročnost, ale také nás donutil 
více přemýšlet o tom, kde jsme, pro koho jsme, 
co děláme, jak to děláme. Přemýšlení o těchto 
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Určitě. Praha 12 je opravdu výjimečná. My 
nemusíme stále obhajovat, proč tam jsme. Ti 
lidé tam pracují 20 let a Proximu Sociale velmi 
dobře znají. Děláme společně akce pro klienty, 
spolupracujeme, vymýšlíme nové věci.

věcech bylo v  konečném důsledku velmi 
pozitivní. Zase jsme se posunuli dál. I  když 
v  Proximě Sociale metodiky byly, ale pro nás 
to byl moment, kdy jsme to museli začít dělat 
„naostro“. To byla pro nás velká změna. 

Vždycky jsme měli strach z  každých 
voleb, a  to jak do  komunální politiky, ale 
i do sněmovny, co přinesou. Ale tím, že na Praze 
12 byla hodně stabilní politická situace, tak nás 
to tolik neovlivnilo, což bylo dobře. 

Určitě bylo pro nás důležité, že začalo 
komunitní plánování – že se to někde 
ukotvilo, že obce mohou plánovat komunitně. 
A  samozřejmě nejdůležitější pořád byla 
spolupráce s Prahou 12.

Měla by se Proxima Sociale vydat 
směrem, ve kterém začínala před 
20 lety, tedy směrem ke komplexu 
služeb pro komunitu?

Vnímám to tak, že tohle téma je v Proximě 
Sociale od začátku. Mnohokrát jsem se o  tom 
bavila i s Petrem Klímou. Petr Klíma preferoval 
od  začátku komunitní přístup. Proxima 
Sociale byla dříve vnímána spíše pod názvem 
Komunitní centrum Krok. Mluvili jsme o tom i při 
strategickém plánování v roce 2007, kde hlavní 
vizí bylo: Proxima Sociale blíže komunitě.

Když se podíváme na  začátek působení 
Proximy Sociale, uvidíme to, že šla někam 
promyšleně. Petr Klíma tehdy věděl,  
že v Modřanech bude cílová skupina, která naše 
služby bude využívat. A  je to dodnes. Jsme 
zapojení v různých skupinách plánování v rámci 
obcí. Přinášíme informace, co se kde děje. 
Naše služby jsou přímo určeny pro nejbližší 
sousedy. Takže komunitní jsme pořád. Proxima 
Sociale má velký potenciál reagovat na  další 
dění v  komunitách. A  tento směr by si měla 
zachovat.

Pro historii Proximy Sociale je 
Praha 12 klíčová a je pozitivní, 
že se do našich rozhovorů zapojili 
z velké části i lidé, kteří na úřadě 
městské části byli a jsou pořád…
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Mgr. Michal Vokurka

Michal Vokurka je dlouhodobým 
sympatizantem Proximy Sociale, členem 
sdružení je od  roku 2001 a  ve  výkonné 
radě je od  roku 2007. V  roce 2008 byl 
zvolen do  funkce předsedy sdružení, 
kterou vykonává dodnes. 

Po  vystudování VŠ a  VOŠ pracoval 
v sociálních službách, konkrétně v domově 
pro seniory a nízkoprahovém klubu Harfica. 
Poté se začal orientovat na  projekty 
spolufinancované Evropskou unií 
zaměřené na další vzdělávání a trh práce, 
vyzkoušel si i  psaní projektů do  různých 
operačních programů. V  současné době 
působí na  ministerstvu školství, kde se 
podílí na  realizaci projektu zaměřeného 
na  hodnocení a  financování výzkumu, 
vývoje a inovací.

MICHAL VOKURKA

„Proxima Sociale už dlouho není partou lidí, kteří se všichni osobně znají, což přináší zcela nové výzvy a klade 
vysoké nároky na personální řízení a organizaci. Její prudký rozvoj vnímám naprosto přirozeně, jako nezbytnou 
součást vývoje organizace a sdružení. Díky tomu se nám daří poskytovat nové služby a nacházet nové zdroje 
financování.“

Proč jste tolik let věrný právě 
Proximě Sociale? Co vám život 
s Proximou Sociale dal anebo 
třeba vzal? 

Začnu druhou otázkou. Během svého 
působení v  Klubu Jižní pól jsem poznal svou 
manželku, takže zásadním přínosem, ke kterému 
Proxima Sociale přispěla, je s nadsázkou založení 
mé rodiny. Bylo to v době, kdy můj kamarád v rámci 
civilní služby, která byla náhradou za  povinnou 
vojenskou službu, působil jako streetworker 
na  městské části Praha 11, což obnášelo také 
spolupráci s  klubem Jižní pól a  účast na  letních 
táborech pro děti ze „sociálně slabších rodin“. 
Potřebovali dalšího táborového vedoucího, a tak 
jsem jel. Poté jsem začal dobrovolně pracovat 
v  klubu, kam tehdy docela dost dětí z  tábora 
chodilo trávit svůj volný čas. Postupem času jsem 
se naučil mnoho věcí a učím se pořád – aktuálně 
to byla například právní problematika při změně 
organizace na o. p. s. Po lidské stránce jsem zde 
potkal mnoho zajímavých lidí, se kterými se rád 
setkávám. Na  druhou stranu vše vyžaduje čas; 
ten rád sdružení dávám, takže se nedá hovořit 
o nějaké ztrátě.

První otázka by také mohla být položena 
opačně: Proč je Proxima Sociale tolik let věrná 
právě Michalu Vokurkovi? Je zřejmé, že náš 
vztah je oboustranný a  vzájemný. Na  Proximě 
Sociale mě „baví“, že se neustále vyvíjí a  roste. 
Každý rok byl jiný a  přinášel stále nové výzvy. 
Stereotyp zde nehrozí a  to mi plně vyhovuje. 
Ve  svém profesním i  osobním životě jsem 
poznal několik pomáhajících organizací. Proč 
mi právě Proxima Sociale přirostla k  srdci,  
asi plně objasnit nedokážu. Velkou roli v tom ale 

hrají lidé, kteří s Proximou Sociale v průběhu času 
měli co do činění. Každoroční valné shromáždění 
všech členů mi svou atmosférou připomínalo 
setkání dobrých přátel. 

Co všechno obnáší „předsedání“ 
organizaci, jakou je Proxima Sociale? 
Jaké jsou vaše hlavní úkoly a aktivity 
vyplývající z této role?

Mou hlavní aktivitou je sledování dění 
v organizaci, komunikace s ředitelem a s dalšími 
pracovníky. Dále patří k  mým povinnostem 
pravidelná autorizace plateb v  internetovém 
bankovnictví. Jako statutární zástupce mám 
zodpovědnost za  to, že vše funguje, přičemž 
výkonné kompetence jsou delegovány řediteli, 
který organizaci fakticky řídí a  reprezentuje. 
Další úkoly vyplývají z denní praxe – sledování 
problematiky sociálních služeb, finanční 
zdroje a  potenciál nových služeb. Podíl 
na  dlouhodobém naplňování strategického 
plánu. Je třeba zdůraznit, že předseda na to vše 
není sám, je součástí výkonné rady, kolektivního 
orgánu. Dále je zde revizní komise, která za dobu 
mého předsedání odvedla také kus práce. Zde 
bych rád poděkoval všem členům výkonné rady 
i revizní komise za perfektní týmovou práci. 

Jak často se schází výkonná rada, 
jaký je systém její práce a její hlavní 
úkoly? Jak jsou zadávány úkoly 
revizní komisi a čím se například 
v posledním období zabývala?

Výkonná rada (VR) se scházela pravidelně 
cca desetkrát do  roka s  výjimkou letních 



prázdninových měsíců. Termíny nebyly pevně 
dány, pokaždé jsme se domlouvali na  dalším 
setkání. Tradičním místem setkávání je 
restaurační zařízení v suterénu FAMU v paláci 
Lažanských na  Smetanově nábřeží. Výkonná 
rada má pět členů, kteří jsou voleni valným 
shromážděním. Za dobu mého působení v radě 
bylo složení víceméně stabilní – to vychází 
z  nepsaného „zákona“, že členy výkonné rady 
by neměli být zaměstnanci Proximy Sociale. 
Členy se tedy stávali bývalí zaměstnanci 
Proximy Sociale, sympatizanti, kteří s Proximou 
Sociale měli nějaký vztah. Hlavní úkoly výkonné 
rady vychází ze stanov sdružení, tedy VR je 
řídicím a výkonným orgánem sdružení v období 
mezi dvěma zasedáními valného shromáždění. 
Zjednodušeně řečeno je hlavním úkolem dobré 
fungování organizace, ať už jde o  fungování 
po  ekonomické, personální či majetkové 
stránce.

Valným shromážděním je také volena revizní 
komise, která má tři členy (ti nesmějí zastávat 
funkci ředitele a  jiné funkce ve  sdružení). 
Její činnost je opět upravena stanovami 
sdružení. Revizní komise kromě jiného dbá 
na plnění ustanovení orgánů sdružení, sleduje 
účelné a  hospodárné vynakládání finančních 
prostředků. Je odpovědná za  svou činnost 
přímo valnému shromáždění a její předseda má 
právo zúčastňovat se jednání VR. Předsedkyně 
revizní komise tohoto práva využívala. Prakticky 
po  celou dobu fungování se revizní komise 
zabývala kontrolou účetnictví organizace 
a hospodařením. 

Během svého působení v Proximě 
Sociale jste zažil její prudký rozvoj. 
Jak jste to vnímal? 

Mohu říct, že naprosto přirozeně,  
jako nezbytnou součást vývoje organizace 
a sdružení. Díky tomu se nám daří poskytovat 
nové služby a nacházet nové zdroje financování. 
Máme vizi rozvoje organizace, která je 
nastíněna ve  strategickém plánu. V  průběhu 
se samozřejmě ne všechno podařilo zcela 
podle našich představ, museli jsme do rozjezdu 
nových služeb investovat hodně času 

i finančních prostředků. Čas ale ukázal, že se to 
vyplatilo. Organizace vyrostla, bylo a  je třeba 
standardizovat procesy a neustále pokračovat 
v  profesionalitě a  kvalitě poskytování služeb. 
Proxima Sociale už dlouho není partou lidí, kteří 
se všichni osobně znají, což přináší zcela nové 
výzvy a  klade vysoké nároky na  personální 
řízení a  organizaci. Než začal „prudký rozvoj“ 
jsme se prakticky nepotýkali s  fluktuací 
pracovníků, která je tím větší, čím se dále 
rozrůstáme. V  průběhu času došlo a  dochází 
k nárůstu agendy kladené na pracovníky, mám 
na mysli zejména výkaznictví a administrativu. 
Uvidíme, jaký bude další vývoj. Osobně bych si 
přál, aby organizace měla vlastní stabilní příjem 
a  nebyla zcela závislá na  dotacích od  státní 
správy a samosprávy.

Můžete, prosím, toto své přání 
konkretizovat – jak by toho měla 
Proxima Sociale dosáhnout, co by 
pro to měla dělat, na co se zaměřit?

Jak stavu větší finanční nezávislosti 
dosáhnout je otázka, kterou řeší snad každá 
neziskovka a odpovědět na ni není jednoduché. 
Samozřejmě o tom vedeme diskuze s ostatními 
členy výkonné rady a  ředitelem. V  minulosti 
jsme měli připravený investiční projekt 
na rekonstrukci bývalé kotelny 3BK1 na Jižním 
Městě. Bohužel se nám podařilo zajistit pouze 
část potřebných prostředků. Nevím, zda 
dobře interpretuji záměr, ale prostor počítal 
s kavárnou, hudebními zkušebnami, prostorem 
pro pořádání kulturních akcí. To vše jsou 
příležitosti k  získávání finančních prostředků, 
sice nijak závratných, ale jak se říká – nemusí 
pršet, stačí, když kape... Také se mi zamlouvá 
myšlenka půjčovny volnočasového vybavení, 
kterou Proxima Sociale začala provozovat. 
Další potenciál vidím v  lektorské činnosti – 
nabízení vzdělávacích programů a  zážitkové 
pedagogiky. Zatím se výše uvedené 
nepodařilo naplno rozvinout, ale alespoň 
získáváme zkušenosti a učíme se. Mezi členy 
VR je vize nabídnout práci uživatelům služeb. 
Mezi klienty nízkoprahových zařízení pro děti 
a mládež (NZDM) je spousta sprejerů, tak se 

nabízí možnost provozovat malířskou firmu 
nebo grafické studio :-).

Určitě finančně zajímavé by bylo 
pronajímat lukrativní nemovitost v  centru 
Prahy, ale to se nás zatím netýká. Jisté je, 
že bez toho, abychom investovali (a  nemám 
na  mysli pouze finanční prostředky), to 
nepůjde.

 
Jak jste vnímal historickou výměnu 
ředitelů, kdy poprvé do Proximy 
Sociale přišel člověk „zvenku“. Co to 
podle vás přineslo a v čem naopak 
spatřujete těžkosti?

Jako předseda sdružení jsem to vnímal 
jako velkou výzvu a zodpovědnost. A  jak jsem 
uvedl výše, tak i  jako přirozenou součást 
vývoje a  rozvoje organizace. Výběrové řízení 
na  ředitele bylo dosti náročné, chtěli jsme 
vybrat nejlepšího kandidáta a  nic neponechat 
náhodě. S  výkonnou radou a  ředitelkou 
Martinou Zimmermannovou jsme museli znovu 
nastavit kontrolní mechanismy ke  sledování,  
jak organizace funguje. Bylo jasné, že nový 
ředitel bude provádět změny (byla to současně 
naše zakázka vůči řediteli), a  potřebovali jsme 
získat důvěru, že se všem bude dobře dařit. 

Příchod ředitele Iva Kačaby přinesl 
delegování pravomocí na  vedoucí pracovníky, 
nastavení nových procesů tak, aby byl možný 
další rozvoj organizace. Podařilo se otevřít nové 
služby, počet pracovníků se v  průběhu času 
zdvojnásobil. Na  hlubší zhodnocení je však 
ještě brzy.

Za dobu vašeho působení v Proximě 
Sociale proběhlo mnoho změn – to 
vše s sebou jistě přinášelo řadu 
nových situací a zážitků – vybavíte 
si třeba nějakou veselou nebo 
zajímavou „historku“, která váš život 
s Proximou Sociale ilustruje?

Rád vzpomenu na období, kdy jsem pracoval 
jako dobrovolník v klubu Jižní pól, ještě v původní 
lokalitě v Michnově ulici. Provoz klubu byl v té 
době de facto postaven na  dobrovolnících, 
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ve  světě – zejména v  Evropě. Za  jeden 
z  důležitých milníků považuji vstup České 
republiky do  Evropské unie, a  tím i  možnost 
získání „evropských peněz“, které se Proximě 
Sociale dařilo a daří získávat. 

Proximu Sociale také samozřejmě 
ovlivňují její klienti – uživatelé služeb a životní 
situace, do  kterých se dostávají. V  souvislosti 
s  nepříznivou ekonomickou situací přibylo 
klientů, kteří strádají i  po  hmotné stránce, 
jsem proto rád, že organizace spolupracuje 
s  potravinovou bankou a  klientům můžeme 
nabídnout i materiální pomoc.

Na  závěr bych rád popřál Proximě Sociale 
vše dobré do dalších let.

často studentech uměleckých škol. Bylo to 
velmi spontánní a  kreativní, nebylo takové 
„papírování“ jako v  současné době, což nám 
umožňovalo se plně věnovat práci v klubu. Také 
jsem v  té době dostal příležitost absolvovat 
sebezkušenostní kurz interkulturních 
dovedností, ke kterému se vracím dodnes. 

Vyloženě humornou historku si žádnou 
nevybavuji, za  úsměvné považuji naše 
„vystoupení“ na  tradičním festivalu Dobytí 
Jižního pólu. Spolu s  ostatními pracovníky 
a  kamarády jsme se navlékli do  zimního 
oblečení a  se starými sjezdovkami, běžkami, 
sáněmi a  vším možným, co se našlo, jsme 
návštěvníkům festivalu předvedli samotný akt 
dobytí Jižního pólu. Ten den bylo docela teplo 
a mně bylo neskutečně horko.

Dvacet let je dlouhá doba – pro 
organizaci, život člověka i celou 
společnost. Domníváte se, že nějaké 
společenské změny a procesy nebo 
třeba významná událost doma či 
ve světě, které proběhly za dobu 
vaší spolupráce s Proximou Sociale, 
nějak ovlivnily její fungování či 
rozvoj? Můžete uvést konkrétní 
příklad?

Proximu Sociale ovlivňovala a  stále 
ovlivňuje politická situace a  stav finančních 
prostředků každoročně přidělovaných 
na  sociální služby. To je zásadní. Nepamatuji 
si rok, kdy bychom si mohli říct, že finančních 
prostředků máme dost a  nemusíme shánět 
na  dofinancování další. Totéž se dá říci 
o  politické situaci, ať už na  celostátní úrovni, 
nebo na  lokální úrovni, kdy se člověk potkává 
se zástupci samosprávy. Kolikrát bych si rád 
řekl, že zde v  této lokalitě máme navázanou 
dlouhodobou a  trvalou spolupráci, ale když 
se po  komunálních volbách změní politická 
reprezentace, je často nutno začít znovu. 
Do budoucna bych si proto přál získat alespoň 
částečně nezávislost na veřejných zdrojích, jak 
jsem již uvedl.

Organizaci během historického vývoje 
určitě ovlivňovaly procesy jak doma, tak 
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Radek Skřivan, DiS.

Radek Skřivan začínal v  Proximě 
Sociale v  březnu 2001 nejprve v  Jižním 
pólu v  Praze 11 jako sociální pracovník 
zaměstnaný MČ Praha 11, od  roku 
2006 zde pracuje jako terénní pracovník 
a od roku 2009 jako regionální koordinátor. 
Po  dlouhá léta zůstává věrný stejné 
metodě práce s  dětmi a  mládeží i  stejné 
lokalitě, aniž by ztratil chuť do  práce, 
nápady a dobrou náladu. 

Není proto divu, že se v roce 2008 stal 
mezi pracovníky nízkoprahových programů 
„osobností roku“ v  Časované botě – 
soutěži České asociace streetwork. Je 
také od začátku úzce spjat s největší akcí 
organizace – Dobytím Jižního pólu.

RADEK SKŘIVAN

„Když jdu venčit psa nebo jdu ven s dítětem na hřiště a vedle jsou mí klienti, tak to může mít dobrý rozměr…  
Oni vědí, že bydlím v té lokalitě a jsem ‚jejich‘. A to, co říkám, má svou váhu, protože jsem součástí komunity…“

potkáte 5 lidí, což znamená, že projdete celé 
Jižní Město jednou dokola, možná jeden a  půl 
krát. Také se vám stane, že potkáte velkou 
skupinu lidí, u které se zastavíte, strávíte s nimi 
třeba 2 hodiny v  kuse… Samotného by mě 
takový odhad zajímal. 

Tak se k tomu vrátíme ještě na konci 
rozhovoru. Jak jste vnímal skokový 
rozvoj organizace z pohledu 
zaměstnance a začínajícího 
regionálního koordinátora? Jaká 
podle vás přinesl pozitiva a jaká 
negativa?

Skokový rozvoj… určitě jsem to vnímal 
z  pozice pracovníka, který se zapracovával. 
Pokud si dobře pamatuju, bylo to od roku 2008, 
kdy jsme se začali rozšiřovat. Rozhodně to 
muselo být náročné pro vedení a management 
organizace. Nás pracovníků se to dotýkalo pak 
zprostředkovaně…

Jak? V požadavcích na výkon?

Ano, v  požadavcích na  výkon, v  nějaké 
přímé pomoci při vykonávání naší práce to 
asi moc nebylo. Když vystoupím ze své role 
sociálního pracovníka a  podívám se na  to 
i  jako člen občanského sdružení a  z  hlediska 
současného regionálního koordinátora – sám 
se divím, že jsme ten rozvoj ustáli! Při udržení 
služeb, při běžném provozu, který rozhodně 
není jednoduchý, ať jde o jeho plánování, nebo 
samotný výkon všech činností. Vedle toho 
plánování a příprava všech akcí, psaní grantů… 
Divím se, že jsme to ustáli.

Proximě Sociale jste věrný již 
od roku 2001, přičemž již téměř  
8 let pracujete jako terénní 
pracovník. Kde čerpáte sílu, abyste 
neustále zvládal přímou práci 
s mladými lidmi v ulicích? 

Kde se čerpá sílá, sám nevím. Napadá mne, 
že to je z  různorodosti té práce, z  kontaktů 
s klienty přímo na ulici… a hlavně z toho, že to je 
pořád relativně tvořivá práce.

Zdá se, že vám osobnostně takový 
typ práce vyhovuje? Jaká vlastnost či 
dovednost je podle vás pro zvládání 
práce terénního pracovníka klíčová?

Ano, vyhovuje. Myslím, že to je poctivost 
v  práci: doopravdy se každý den do  té práce 
znovu vrhnout, jít do terénu za dětmi a mládeží 
a  pracovat s  nimi. Rozhodně je zapotřebí 
komunikativnost – člověk musí být schopen 
s  nimi komunikovat – třeba i  o  růžových 
slonech nebo Marťanech. Zdá se mi, že občas 
i  nějaké potkáváme. Důležité samozřejmě 
také je mít vhled do situace v terénu a do celé 
problematiky. Možná nezapomínat na  svoje 
mládí, sžívat se s klienty. A pak je to schopnost 
brát je takové, jací jsou. To všechno považuji 
za klíčové pro tuto práci.

Troufnete si odhadnout, kolik „mil“ 
a kilometrů již máte „v nohách“?

Mně je úplně jasné, že by to byl velmi 
zajímavý údaj, ale já to opravdu nedokážu 
odhadnout. Můj úvazek se různě měnil, a pak, 
když jdete po  ulici, stane se vám, že za  den 
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A byl byste schopen uvést nějaký 
konkrétní příklad požadavků,  
které „vpadaly“ do vašeho běžného 
provozu a museli jste je zvládnout 
nad rámec běžné práce?

Nejdřív bylo Komunitní centrum Krok 
a  pak Komunitní centrum Jižní pól jako dvě 
samostatná střediska. Když jsem nastoupil 
v  roce 2006 do  Proximy Sociale na  hlavní 
pracovní poměr, bylo to tak, že se centralizovalo 
jedno vedení, což znamenalo, že žádosti 
o  granty apod. začalo psát pouze vedení, 
přes vedení šlo zařizování všech velkých 
věcí a  my jsme měli čas na  přímou práci 
s  klienty. Nevzpomínám si, jak přesně to bylo 
z hlediska smluv apod. Ale začala centralizace. 
Potom, když toho začalo být opravdu hodně,  
když začaly ty skokové věci, tak zase – když 
vedení nestíhalo, tak na  nás postupně začaly 
padat žádosti o  malé granty, včetně různých 
malých věcí a zařizování. Kompetence se nám 
vracela. Znova jsme se s tím museli seznamovat. 
Asi v  tom to bylo náročnější. Vlastně jsme už 
byli zvyklí jen na přímou práci s dětmi, s klienty, 
a  odvykli jsme tomu ostatnímu. Najednou se 
to na  nás začalo znovu valit. Bylo to těžké 
i  z  hlediska auditu kvality – museli jsme řešit 
naši přímou práci s dětmi z hlediska metodiky. 
Do  toho tady byly administrativní věci. Bylo 
třeba pochopit a  naplňovat standardy podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Celý obor se s  tím potýkal. Nikdo nevěděl,  
jak uzavírat smlouvy, jak individuálně plánovat 
atd. Srovnávali jsme se i s tím. A k tomu velký 
rozvoj, o kterém jsme mluvili.

Jak vnímáte vývoj Proximy Sociale 
za více než 12 let vaší práce pro ni? 
Co jsou podle vás zásadní „milníky“ 
tohoto období?

Proxima Sociale se rozhodně stala z malého 
sdružení „rodinného typu“ profesionální 
organizací – s  velkým počtem zaměstnanců, 
dobrým zázemím a s ještě lepší pověstí – pokud 
jde o  její kvality a působnost. Když jsem přišel 
do  Proximy Sociale, měla Komunitní centrum 

doufám – i  v  ostatních městech a  městských 
částech. Zapojovat se do  plánování, co je 
potřeba pro komunitu dělat – Proxima Sociale 
by na  to mohla adekvátně reagovat nabídkou 
svých programů. A  co se územní působnosti 
týká, to si netroufnu odhadnout. Za velký úkol 
považuji také to, udržet pracovníky déle než  
2 roky. Proxima Sociale má pověst organizace, 
která vždy stála a  bude stát na  kvalitních 
pracovnících.

Takže vy vnímáte příležitost Proximy 
Sociale k dalšímu rozšiřování 
více tam, kde budou zakázky 
od městských částí a měst, než třeba 
v aktivním vyhledávání takových 
dalších míst?

Doufám v  to. Myslím, že to tak bude a  že 
jednotlivé městské části a  města budou 
relevantními partnery. A to, na čem se domluví – 
jaká bude jejich zakázka – nebude na 1 až 2 roky,  
ale musí to být udržitelné i do budoucna. Přeju si, 
aby městské části pochopily, že sociální služby 
jsou tady opravdu pro ně, jejich občany, a není 
to nějaký otloukánek, který je tu ze zákona 
a kterému musíme dát každý rok nějaké peníze. 
Aby to doopravdy fungovalo tak, že městská 
část rozpozná problém, třeba i  na  základě 
objednané analýzy, pochopí ho a  rozhodne 
se ho řešit. K  tomu si objedná poskytovatele,  
kteří jí s tím budou pomáhat.

Zmínil jste před chvílí ještě jednu 
věc – že se možná objeví nějaké nové 
služby… Máte nějaké konkrétně 
na mysli? Viděl jste třeba něco 
inspirativního v zahraničí?

Ano, viděl jsem to v  zahraničí. Sami se 
o  tom teď pomalu začínáme bavit. Rozhodně 
to bude „vykročení zpátky“; sociální práce 
ne tak diverzifikovaná, jako je to teď – tedy,  
že někdo dělá jen protidrogové služby, někdo 
jen programy pro děti a  mládež, někdo pouze 
služby pro seniory… Ale že to bude doopravdy 
takový komunitní terén, komunitní sociální 
práce pro všechny cílové skupiny. Chtěl bych, 

Jižní pól a  Komunitní centrum Krok. Dohromady 
všech zaměstnanců bylo asi 10 nebo 12, z toho 
většina z programů pro děti a mládež. Teď je nás 
víc než 40 a k tomu velký počet přepočtených 
úvazků. Dnes se stává, že lidé, kteří k nám nově 
nastoupí, už nemají šanci poznat všechny 
služby ani všechny zaměstnance. 

Proxima Sociale se rozhodně 
zprofesionalizovala a  rozšířila; vývoj šel podle 
mne tak, jak měl. Naši organizaci teď vnímám 
jako středně velkou „firmu“. Na  poli sociálních 
služeb dokonce jako velkou. Rozhodně v Praze 
je velkým hráčem. To souvisí s  rozšiřováním 
nabízených služeb a různých programů. 

A milníky? Z hlediska celé Proximy Sociale 
to byl rok 2006, kdy se začalo sdružení 
slučovat do  jednoho celku (místo dvou 
samostatných celků se dvěma řediteli). Dalším 
milníkem byl určitě zákon o sociálních službách.  
Potom velká expanze kolem roku 2008–2009. 
A  dále to byl, myslím, určitě odchod Martiny 
Zimmermannové na  mateřskou a  rodičovskou 
dovolenou a  příchod Iva Kačaby, který nasadil 
jiný styl řízení organizace, došlo i  k  jejímu 
rozšíření. Z  hlediska Jižního pólu bylo určitě 
milníkem ukončení nájmu v  bývalém prostoru 
školky v Michnově ulici, přesunutí do Kulturního 
centra Zahrada, kde jsme setrvali „v  azylu“ 
od roku 2008 do roku 2011, a konečně potom 
nalezení dalších nových prostor, které jsou pro 
nás mnohem příjemnější. Pokud jde o  terénní 
práci, byl to konec roku 2012, kdy jsme posílili 
o dvě kolegyně – už jsem nebyl sám.

Máte nějakou vizi Proximy Sociale 
za dalších deset let? Případně 
vidíte nějaké zásadní nové úkoly či 
příležitosti, jak tu vizi naplnit?

Proximu Sociale za  dalších 10 let vidím 
rozhodně tak, že tady stále je. To je asi to 
nejzásadnější. A  předpokládám, že bude mít 
asi ještě o  pár desítek zaměstnanců více; 
předpokládám, že bude mít i  různé další 
sociální služby a  že bude spolupracovat 
na zakázkách s městskými částmi více, než je to 
v současnosti. Tak skvěle, jak je teď nastavená 
Praha 12, by to mohlo začít fungovat – jak 
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aby vznikla komunitní centra, kde jsou programy 
jak pro děti a mládež (kluby), tak například pro 
mladé nezaměstnané (job kluby), pro klienty, 
které známe z  ulic a  kteří už jsou „nad“ naší 
cílovou skupinou, ale kteří stále jsou a  budou 
klienty sociálních služeb. Chtěl bych, abychom 
je neztratili, aby nemuseli poznávat někoho 
jiného, ale aby mohli pokračovat v určité službě 
s organizací, na níž jsou zvyklí… Aby třeba bylo 
dost služeb pro matky s  dětmi, aby bylo více 
azylových bytů, nějaká sociální firma, chráněné 
bydlení, mateřské centrum apod… Dokážu si to 
představit.

Takže budoucnost vidíte spíš 
ve spojování dnes izolovaných 
subjektů a služeb…?

Buď v  takovém spojování, anebo v  tom,  
že jedna organizace poskytuje více 
služeb. Dívám se na  to z  hlediska klienta,  
který zná několik druhů služeb, několik různých 
pracovníků. Ti pracovníci v tuto chvíli spolu moc 
nekomunikují – nemohou, nechtějí anebo k tomu 
nemají podmínky. Klient v  podstatě „protéká“ 
tou či onou službou a v každé službě čerpá tu 
samou věc anebo řeší ten samý problém s jinými 
pracovníky – to je velmi neefektivní. Kdyby 
klient zůstal v  jedné organizaci, pracovalo by 
se s ním komplexně, mělo by to rozhodně větší 
efekt. Zachytili bychom ho na  ulici a  pomohli 
mu v  jeho pubertě, adolescenci, pomohli mu 
hledat zaměstnání v rámci job klubu, zaměstnali 
bychom ho např. v sociální firmě, měl by možnost 
startovacího bytu, věděl by, že se může obrátit 
na občanskou poradnu – až bude starší a bude 
řešit, co a jak dál…

Proxima Sociale k tomu má trochu 
nakročeno. Je to otázka kapacit?

Otázka kapacit a myslím, že i otázka vnímání 
ze strany městských částí. Tam je problém 
s  volebními obdobími. Dokud se nezmění 
vnímání těchto věcí a  přístup ke  komunitní 
sociální práci, tak se každý rok bude vymýšlet 
něco jiného a nebude plán, co s tím… Bude to 
pořád jednou vítr tam a jednou vítr sem.

setkávání, z hlediska psychologie sdružování se 
a  odpoutávání od  rodiny, i  změna. referenční 
skupiny na  vrstevníky, to jsme měli úplně 
stejné. 

Asi je pro mne výhodou, že prostředí sídliště 
je mi blízké a prostředí Jižního Města obzvlášť. 
V  tom jsem kovaný „Jižňák“ – Jižní Město je 
podle mne nejkrásnější sídliště nejen v  Praze, 
ale možná i  ve  střední Evropě. Kolegové,  
kteří „Jižák“ neznají a  poprvé tu vidí podzim, 
kdy je vše holé, jsou překvapeni tou spoustou 
zeleně, když pak na  jaře 20 až 25 let staré 
stromy rozkvetou. Nakonec vidí zelené Jižní 
Město. V  tom je Jižní Město dobré. Z  hlediska 
komunity nevidím nějakou zásadní proměnu. 
Nemyslím, že by třeba Jižní Město šlo nějak 
hodně dolů, co se týče socio-ekonomické 
úrovně obyvatel, nestalo se z něj ghetto ani nic 
podobného. Možná, co mě napadá, z  hlediska 
komunity a  sociální práce – potkáváme více 
mladých lidí, kteří nejsou moc schopni odpoutat 
se od  rodiny, osamostatnit se. To jsou klienti 
mezi 20 až 25 lety, kteří pořád sedí na  těch 
svých lavičkách a  jejich život se moc nikam 
neposouvá – ať už z  objektivních důvodů, 
anebo proto, že toho nejsou schopni. V  tom 
bych asi viděl změnu…

Ale to se asi netýká jen Jižního 
Města…

To se stoprocentně netýká jen Jižního 
Města. Už mám vlastní rodinu – a  jsem s  tím 
srovnaný. Když jdu venčit psa nebo jdu ven 
s dítětem na hřiště a vedle jsou mí klienti, tak to 
může mít dobrý rozměr… Oni vědí, že bydlím v té 
lokalitě a  jsem „jejich“. A to, co říkám, má svou 
váhu, protože jsem součástí komunity. Myslím, 
že by to mohlo mít i  víc pozitiv do  budoucna, 
děti vtahovat do  komunitního dění – což se 
i  snažíme v  rámci našeho festivalu Dobytí 
Jižního pólu – aby vytvářely nějaké hodnoty 
tady na Jižním Městě, aby něco dělaly. To bylo 
vždycky, je a doufám, že i bude, velkou devizou 
Jižního pólu a pracovníků na Jižním Městě, že se 
snaží pořád vtahovat děti do dění, vychovávat 
dobrovolníky…

Zkrátka komunitní plánování 
jako usazená fungující věc, která 
nesouvisí jen s tím, zda se změnili 
lidé na radnici…

Přesně tak. A  s  plány souvisí také jejich 
naplňování. Nejen vymýšlet stále nové 
strategie, jak to známe z  nejvyšších pater 
politiky a  řízení státu. Doufám, že to začne. 
A  ještě vidím nějaké příležitosti, jak to 
naplnit. Určitě musíme mít na  paměti náš 
skok s  rozšiřováním služeb. Abychom se 
nedostávali do  stejných potíží, kdy jsme šli 
hrozně do šířky a vnitřně jsme oslabovali. Ať už 
personálním podhodnocením služeb, z hlediska 
provozních metodik atp. Teď je období, kdy se 
na  to zaměřujeme. Je to moc důležité pro to,  
aby organizace byla vnitřně silná a  mohla se 
pak zase nadechnout k  nějakému dalšímu 
rozkročení. A  ještě další vize, to je mé věčné 
téma s  Ivem Kačabou. Propagace Proximy 
Sociale, více ji dostávat do  povědomí lidí 
a  snažit se využívat příležitosti z  venku, tak 
abychom mohli být zajímavým partnerem, 
případně aby si nás někdo všiml a  abychom 
mohli více začít třeba s firemním dárcovstvím, 
ať už peněz, anebo materiálních hodnot.

Přeju si, aby Proxima Sociale věděla,  
kam směřuje, kam chce jít a jaký je její cíl…

Bydlíte na Jižním Městě, v „terénu“, 
kde má Proxima Sociale sídlo. 
Můžete pozorovat velmi zblízka život 
komunity, v níž vaše organizace 
působí. Ovlivňuje tento „vhled“ 
nějak vaši práci – ať už pozitivně, 
či negativně?

Já jsem na  Jižním Městě dokonce vyrůstal. 
Myslím si, že bych byl i  klientem sociálních 
služeb, terénního sociálního pracovníka Proximy 
Sociale, kdyby mě a moje kamarády tam venku 
potkal. Pozitivně mne ovlivňuje to, že znám 
všechna místa, dokážu si představit věci,  
které děcka dělají – nejen, že to teď vidím,  
ale vím, že jsme nedělali nic moc jiného 
než teď oni. Doba je ale mnohem rychlejší, 
technologie jsou úplně někde jinde, ale ta místa 
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Dvacet let je dlouhá doba – pro 
organizaci, život člověka i celou 
společnost. Domníváte se, že nějaké 
společenské změny a procesy nebo 
třeba významná událost doma či 
ve světě, které proběhly za dobu 
vaší spolupráce s Proximou Sociale, 
nějak ovlivnily její fungování či 
rozvoj? Můžete uvést konkrétní 
příklad?

Pokud jde o zákony, tak to byl určitě zákon 
o  sociálních službách z  roku 2006 a  nějaký 
způsob srovnání se s  tím, jak ho naplňovat, 
to byl určitě velký posun. A  potom expanze 
Proximy Sociale, to vidím také jako zásadní 
věc. S  tím související profesionalizace, nějaká 
standardizace. Z  globálního hlediska ČR 
určitě vnímám jako přelomový rok finanční 
krize (2008–2009); v  tu dobu začalo dost 
nejisté financování; v  tu dobu jsme se báli, 
nevěděli jsme, zda se budou nebo nebudou 
snižovat finanční prostředky na sociální služby. 
A vůbec mám na mysli vnímání hodnoty peněz. 
Myslím, že tam taky nastal nějaký posun,  
který – možná ne úplně zřetelně, ale z hlediska 
klientů a  nějakého celospolečenského 
nastavení – lidi začali vnímat. Určitě to byly 
Evropské fondy, vstup do EU a možnost čerpání 
evropských peněz. A  zároveň i  ukončování 
čerpání a nejistota, jak to bude dál. 

Když jsem v  roce 2001 začal v  Proximě 
Sociale, byl jsem ještě stoprocentně v kontaktu 
s  jejími začátky – jsem takovým „můstkem“ 
do její historie. Možná je to současně výhodou 
i  nevýhodou. To rozšíření během 20 let 
znamená dospělost Proximy Sociale.

Na konci rozhovoru jsme se 
vrátili k „odloženému“ odhadu 
nachozených kilometrů při práci 
streetworkera. Radek Skřivan 
byl sám tím číslem, podloženým 
jeho střízlivým odhadem, velmi 
překvapen. Za téměř 8 let v Proximě 
Sociale nachodil jako streetworker 
nejméně 4 500 km :-).



Mgr. Renata Baxová
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Sociale od roku 2001, nejprve v Azylovém 
bytě, poté v  Občanské poradně. Od  roku 
2006 byla koordinátorkou tzv. služeb pro 
dospělé klienty, kam navíc patřil i Job klub, 
který musel být kvůli účinnosti zákona 
o  sociálních službách ukončen. Od  roku 
2007 je zástupkyní ředitelky/ředitele. 
Od  roku 2009 zde pracuje i  jako vedoucí 
rozvoje programů. Kromě působení 
v  Proximě Sociale se věnuje oblasti 
komunitního plánování rozvoje sociálních 
služeb.

Profesní kariéra: původně se živila 
jako novinářka v  oblastním rádiu, v  rámci 
studia sociální práce pracovala v  České 
alzheimerovské společnosti.

RENATA BAXOVÁ

„A tak se nám v té době stalo to, že jsme v jednom měsíci otevírali tři nízkoprahové kluby, rozvíjeli jsme terénní 
práci a paralelně s tím jsme připravovali ještě další služby… Přineslo nám to společné poznání, že jsme schopní 
velmi pružně reagovat… Že v Proximě Sociale pracují velmi schopní lidé, kterým není jedno, co dělají… Pokud bych 
teď měla mluvit o nějaké strategii, tak je taková, že se nechceme dále rozšiřovat… A tužíme zevnitř.“

Zažila jste skokový rozvoj 
organizace, ze kterého se Proxima 
Sociale dosud probírá. Co tato změna 
podle vás přinesla pozitivního 
a negativního? 

To, na  co se ptáte, se vztahuje k  rokům 
2009–2010, tedy k  období, kdy se změnil 
ředitel a  já jsem se stala vedoucí rozvoje 
programů. V  té době se dokončilo několik 
jednání z  předešlých let, konkrétně v  Mladé 
Boleslavi a  v  Dobříši, která ještě iniciovala 
Martina Zimmermannová. A zároveň nám v té 
době přicházely nabídky a příležitosti na rozvoj 
do dalších lokalit. Řekli jsme si, že by bylo dobré 
na  ně odpovědět, protože strategický plán 
organizace zavazoval vedení k tomu, abychom 
se pokusili jít do  dalších lokalit – pokud tam 
bude poptávka. A  tak se nám v  té době 
stalo to, že jsme v  jednom měsíci otevírali tři 
nízkoprahové kluby, rozvíjeli jsme terénní práci 
a paralelně s tím jsme připravovali ještě služby 
jako krizová pomoc a  podobně. Chtěla bych 
i  v  tomto rozhovoru moc poděkovat kolegům 
z  nízkoprahových programů a  ocenit, že to 
vůbec přežili. V té době jsme byli v situaci, kdy 
jsme si museli říct – buďto příležitosti zahodíme, 
ale tím pádem ten vývoj nepůjde tak, jak jsme 
plánovali, anebo do  toho půjdeme… Bylo to 
hodně složité období! Skokově jsme během 
jednoho roku narostli co do  lokalit, služeb 
i personálu.

Zkrátka, ty věci jste měli 
naplánované a do toho zasáhl 
přirozený vývoj a běžné životní 
okolnosti – ředitelka odcházela 

za svými novými rodinnými 
povinnostmi a tzv. „se přepřahalo“… 
Nebyla to ale změna v tom smyslu, 
že by nový ředitel neakceptoval 
a nepřijal nastavený program 
a představu rozvoje organizace. 
Nárůst lokalit znamenal i nárůst 
zaměstnanců a partnerů, že? Když 
jste přišli do nových lokalit, museli 
jste počítat s tím, že budete pracovat 
s lidmi, které jste do té doby neznali 
atd…

Rozhodně. Jak jsem již uvedla, nešlo 
o  samovolný rozvoj. Vždy jsme v  nových 
lokalitách reagovali na  poptávku, která 
vycházela z  jejich procesu komunitního 
plánování rozvoje sociálních služeb, a Proxima 
Sociale byla oslovena jako organizace se 
zkušenostmi s  danou službou. Obdobně jako 
v  Praze 12 i  v  ostatních lokalitách byla a  je 
klíčová ochota městských částí a  obcí s  námi 
spolupracovat. Bez ní by k  žádnému rozvoji 
nedošlo.

Díky zmíněnému nárůstu se Proxima 
Sociale stala paradoxně stabilnější, jelikož svým 
rozkročením získala více finančních zdrojů, více 
příležitostí apod.

Jste schopni přestát mimořádné 
situace, máte pro ně zázemí…

Přineslo nám to společné poznání, že jsme 
schopní velmi pružně reagovat. Já osobně jsem 
si uvědomila, že v Proximě Sociale pracují lidé, 
kterým není jedno, co dělají – kdyby to tak bylo, 
nedopadlo by to. Ti lidé jsou velmi schopní. 
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vznikly pozice regionálních koordinátorů, kteří 
mají na  starosti danou lokalitu z  hlediska 
nízkoprahových programů. A  zároveň vznikla 
skupina užšího vedení, vedoucích programů, 
kteří mají na  starosti jednotlivé oblasti – 
jako nízkoprahové programy, poradenské 
a  pobytové programy a  výchovně vzdělávací 
programy. Jak se Proxima Sociale rozrostla, 
skončil její „rodinný duch“.

Začali jsme – z pohledu vaší osobní 
historie a spojení s Proximou 
Sociale – někde uprostřed. Vraťme se 
k vašim začátkům v Proximě Sociale. 
Jak, kdy a čím jste v ní vlastně 
začínala?

Říkám, že už patřím v podstatě k inventáři 
organizace. Do  Proximy Sociale jsem přišla 
v  dubnu 2001 a  bylo to poměrně zajímavým 
způsobem. Půl roku před tím jsem dělala stáž 
u  kurátorů pro děti a  mládež Prahy 12. A  tak 
jsem lokalitu trochu znala, brali mě všude, 
i  na  setkání s  neziskovými organizacemi. 
Shodou okolností mou spolužačkou byla 
Martina Zimmermannová, která o  mé stáži 
věděla. Ta mi pak řekla, že je výběrové řízení 
na pracovnici do nízkoprahového klubu, protože 
jsem v  té době sháněla práci. Přišla jsem 
na  „výběrko“ a  myslím, že jsem nepředvedla 
úplně špatný výkon, ale na  konci se ukázalo, 
že já hledám poloviční úvazek a tohle je pozice 
na plný úvazek. Tak jsme se vzájemně zasmáli 
a rozloučili se s tím, že se možná někdy potkáme 
v dalším profesním životě… 

A  pak se mi najednou z  ničeho nic ozval 
Vláďa Bodlák, že se jim shodou okolností 
uvolnilo místo v  azylovém bytě pro matky – 
jestli bych o  to neměla zájem. To byla úplně 
jiná oblast, než na kterou jsem se hlásila. Vím 
ale, že už při pokládání telefonu jsem si říkala, 
že do toho půjdu, protože mně se ta neziskovka 
strašně líbila. Přišlo mi, že je tam moc pěkná 
atmosféra. Takhle paradoxně jsem se dostala 
ke  službám pro dospělé, které už mě potom 
neopustily. A byla jsem tehdy naprosto hozena 
do  vody, protože kolegyně, která odcházela, 
měla tři dny na  to, aby mi práci předala. 

A  co to přineslo negativního? Mám 
pocit, že nás realita předběhla. Do  té doby 
jsme v  organizaci měli poměrně zaběhnuté 
komunikační toky, aktuální vnitřní směrnice. 
A  tím, jak organizace narostla, zvlášť 
v nízkoprahových programech, tak se najednou 
veškerá energie napnula k  tomu, aby služby 
opravdu vznikly, aby se navázaly kontakty 
s klienty, abychom si ustálili své místo v dané 
lokalitě. Ale zároveň se stalo, že komunikační 
toky už neběžely tak jako předtím, že vnitřní 
směrnice jsme nebyli schopni průběžně 
dopracovávat tak, aby odpovídaly skutečnosti. 
Například  se významně změnila organizační 
struktura a  neměli jsme ji popsanou atd. Už 
v roce 2012 jsme tohle cítili a řekli jsme si dost.

Pokud bych teď měla mluvit o  nějaké 
strategii, tak je taková, že se nechceme dále 
rozšiřovat – alespoň po  nějakou dobu. Myslím, 
že jsme na  hranici toho, jaká byla představa 
ve  zmíněném strategickém plánu. A  tužíme 
zevnitř.

Opravdu cítíme, že potřebujeme mít 
mnohem intenzivnější kontakt s  našimi 
pracovníky. Rozjeli jsme teď naprosto 
úžasnou věc. Jezdíme s  ředitelem a  s  vedoucí 
nízkoprahových programů do  „našich lokalit“. 
Jsme tam celý den, máme setkání s  týmy, 
jdeme s  našimi pracovníky přímo do  terénu 
a ty lokality poznáváme. A chceme to opakovat 
každého půl roku, protože nám to přijde jako 
bezvadný nástroj – více se potkávat, více spolu 
mluvit, více řešit problémy klientů a zabývat se 
tím, co jako organizace můžeme pro ně dělat, 
jak se našim lidem u  nás pracuje atd. Osobně 
mám pocit, že můj pohled je teď upřený hodně 
dovnitř organizace a nemám důvod koukat ven 
ve smyslu, kam bychom ještě mohli apod. 

… takže na to reagovala organizační 
struktura, včetně struktury řízení. 
Jak v rozhovoru zmiňuje Ivo Kačaba – 
vznikla další úroveň řízení, což bylo 
zřejmě nezbytné, že?

Určitě. Ukázalo se, že nízkoprahové 
programy – tím, že se takto rozrostly – není 
možné řídit způsobem jako doposud. A  tak 

Klíčovým momentem pro mne byl příchod Věry 
Krekáňové. Přišla 3 měsíce po mně a byla to už 
velmi zkušená pracovnice. Díky tomu jsem měla 
možnost zažít vývoj služeb pro tuhle klientelu. 
Rozvinuli jsme Občanskou poradnu, provozovali 
jsme Job klub pro nezaměstnané. 

Některé věci si dneska už vůbec neumím 
představit. Mně třeba – jako studentce sociální 
práce – byl přidělen Petr Klíma, který se rozhodl, 
že bude dělat terapii v  bytě. Že se vrátí 
k terapeutické práci a já bych ho měla úkolovat. 
Myslím, že si to velmi užíval. Já mnohem méně, 
protože jsem z toho měla hrozný strach. A on 
se tím velmi bavil. Já jsem řídila Petra Klímu… 
to jsou takové bizarní situace. A  „přežili“ jsme 
takhle spolu rok a vlastně to bylo docela fajn. Já 
jsem se od něj samozřejmě hodně učila, protože 
jsme spolu ty věci hodně probírali… Asi bych 
si to už ale nechtěla zopakovat, protože můj 
strach z něho byl úplně paralyzující :-) … 

Myslím, že mi Proxima Sociale odborně moc 
pomohla. Kromě Petra Klímy či Věry Krekáňové 
jsem měla možnost se potkávat s  Vláďou 
Bodlákem, Jindrou Rackem, Láďou Markem… To 
byli lidé, kteří mě naprosto odborně převyšovali, 
ale nikdy mi to nedali najevo. A zároveň to byla 
doba ještě před zákonem o sociálních službách, 
která nám umožňovala hodně experimentovat. 
Zkoušeli jsme různé programy, služby, které 
třeba dnes už nejsou možné. Pak to skončilo. 
Ale měla jsem tehdy pocit, že se vždycky mohlo 
zkusit, jestli to vyjde, či nevyjde, jestli na  to 
jdeme dobře. A  když se to třeba nedařilo, tak 
se to zrušilo. A  mám pocit, že to umožňovalo 
mnohem víc přemýšlet o  lokalitě, o  komunitě. 
Bylo to moc zábavné. Nevím, jestli dneska je 
to pro sociální pracovníky takhle zábavné, jako 
to bylo pro nás. Nebýt Proximy Sociale, tak 
sociální práci asi moc nerozumím.

Dnes je to tedy více sešněrované 
pravidly…

Je to více sešněrované pravidly. Já jsem 
za zákon o sociálních službách ráda. Ale tenhle 
přístup už není tak lehce možný. My jsme tehdy 
opravdu vycházeli z toho, o co si terén říká a co 
bychom mohli pro něj udělat, a byli jsme schopní 
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Takže něco jako 9 lidí dohromady…

Už o  tom mluvili jiní kolegové, takže to 
nechci rozvíjet. Ale v té době opravdu existovala 
dvě svébytná centra, shodou okolností pod 
jednou organizací. Jedna právnická osoba, 
ale dvě naprosto oddělená centra – finančně, 
personálně atd. Během uplynulých 10 let 
se všechny programové oblasti postupně 
rozvíjely, ale neustále se udržovala kontinuita. 
Vidím spojení mezi začátkem a  tím, kde jsme 
dnes.

Udržuje se kontinuita v organizaci, 
i když lidé do organizace přicházejí 
a odcházejí z ní, ale pořád tam 
zůstává po lidech nějaká stopa, která 
se předává „z generace zaměstnanců 
na další generaci“? Myslíte, že 
něco takového existuje i v Proximě 
Sociale? A je to vůbec možné? 
Jsou známy organizace, v nichž se 
několikrát téměř komplet vyměnili 
lidé, ale pořád ty organizace říkají, že 
mají know-how… Je to možné?

Je pravda, a  teď to nechci zakřiknout, že 
u nás ještě neproběhla žádná revoluce. Možná 
nás ta revoluce teprve čeká. Ale myslím si, že 
za  ten vcelku poklidný vývoj může to, že se 
dařilo na úrovni vedení, aby si ředitelé poměrně 
v klidu předali svou práci a odešli… 

Byl to přirozený vývoj…

U  nás není situace, se kterou se myslím 
potýká řada neziskových organizací, a  to sice, 
že tam zakladatelé zůstávají kontinuálně 
celou dobu. Neříkám, zda to je špatně nebo 
dobře. Ale myslím, že pro zdravý vývoj a  pro 
to, že organizace stále „dýchá“, bylo dobré, že 
ředitelé byli vždycky schopni odejít – předat to 
kontinuum, nechat to být a  jít. Petr Klíma to 
předal Vláďovi Bodlákovi a tak dále. Myslím, že 
to je také něco, co nám Petr předal: zdravé je 
odejít. A to se myslím dařilo. 

poměrně rychle reagovat. Dotace nebyly 
vázané na  druh sociální služby, neexistovaly 
registrace apod. 

Tehdy byly možné různé experimenty, viz 
zmiňovaný Job klub. Šlo o  skupinovou práci 
a  poradenství nezaměstnaným. Byl to takový 
experiment, který jsme také rozbíhali a  asi 
tři roky jsme ho drželi. Ale právě, když vešel 
v  platnost zákon o  sociálních službách, byli 
jsme nuceni tuhle službu ukončit, protože se 
nikam do paragrafů zákona „nevešla“. Takže to 
je třeba důsledek vzniku zákona o  sociálních 
službách. Ale myslím, že k oblasti práce nás to 
pořád táhne.

Jak vnímáte vývoj Proximy Sociale 
za posledních 10 let? Co jsou podle 
vás zásadní „milníky“ tohoto období? 

Trochu jsem na  to už možná odpověděla. 
Myslím, že Proxima Sociale měla ve  své době 
naprosto jedinečné místo. Vznikl zde první 
nízkoprahový klub. Úplně poprvé v  České 
republice se začínalo s  terénní prací pro 
neorganizovanou mládež. Byla to organizace, 
která nějak udávala směr. Co si myslím, že se 
stalo za těch posledních 10 let? Došlo k rozvoji 
sociálních služeb i  dalších služeb návazných 
a  takových organizací vzniklo mnohem víc. 
Proxima Sociale – zaplaťpánbůh – své místo 
má. Pořád je spojená s poskytováním kvalitních 
služeb. A  pořád funguje jako určitá inspirace 
pro další odbornou veřejnost. Ale už nemá to 
výsostné postavení, jaké měla před 10 lety. 
A  je to v pořádku. Protože tady vznikla zdravá 
konkurence a ono vás to učí pokoře. Tohle třeba 
vnímám jako vývoj – z pohledu zvenčí. Z pohledu 
zevnitř se Proxima Sociale několikanásobně 
rozrostla. Když jsem přišla do  Proximy Sociale 
v roce 2001, tak nás v Komunitním centru Krok 
bylo pět a vznikal Jižní pól, kde byli na začátku 
asi tři nebo čtyři lidé. Dnes nás je skoro padesát. 

A někdo „v zázemí“ Proximy Sociale, 
tedy té zastřešující značky?

V té době to takhle moc nefungovalo. 

Nezapomněli jsme trochu 
na „milníky“?

Rozhodně zásadním milníkem je zákon 
o  sociálních službách. Protože najednou 
nastavil do  experimentů jasná pravidla 
a  jasné mantinely. Z  mnoha úhlů pohledu je 
to dobře. Na  druhou stranu hodně sešněroval 
práci. Mám trochu pocit, že „rveme“ potřeby 
klientů do  služeb, rovnou nasazujeme služby. 
A  zároveň se naše práce „rozkrájela“. Tím 
myslím, že jsme dnes kvůli mantinelům a různě 
zaměřeným dotacím nuceni problémy klientů 
jakoby krájet: například u dospívajícího člověka 
(stejně jako u dospělého) jsou různé problémy 
přirozeně nakumulované, má problémy se 
školou, užívá marihuanu nebo popíjí pravidelně 
alkohol, toulá se po  ulicích, nemá vyhovující 
rodinné zázemí, je romského etnika. A  jaké 
službě tedy patří – službám pro uživatele 
návykových látek, nízkoprahovým službám, 
službám pro národnostní menšiny nebo 
sanaci rodiny? Nebo vlastně všem? A o co jde 
především, o oblast drog, prevence kriminality, 
volný čas, národnostní problém? 

Dalším milníkem je oblast financování. 
A  sice – pokud to dopadne tak, že přejde 
financování z MPSV na kraje, bude to poměrně 
významná změna. Teď Proximu Sociale ještě 
navíc čeká změna právní subjektivity. Ale to 
nevnímám jako nějaký zásadní milník.

Za dobu svého působení v Proximě 
Sociale jste měla a máte na starosti 
řadu rozvíjejících se projektů 
a služeb? Je nějaký projekt či služba, 
kterou máte nebo jste měla vůbec 
nejradši, a proč?

Mou srdeční záležitostí byla občanská 
poradna. To bylo něco, co jsme vykopali ze 
země. Tehdy Věra Krekáňová přišla se svými 
zkušenostmi z  práce v  Občanské poradně 
Společnou cestou na  Praze 11. Otevírali jsme 
službu a  víceméně nebyl internet. Navíc jsme 
neměli ty první měsíce moc velké zázemí 
z  Asociace občanských poraden, protože 
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Co mě teď trápí – a  ráda bych, aby se 
nám to podařilo – je, abychom udrželi naše 
dvě služby ve  Středočeském kraji. Mluvím 
o  nízkoprahových klubech v  Mladé Boleslavi 
a  Dobříši. To je náš krátkodobý cíl – abychom 
je udrželi a  lokality nepřišly o  tyhle kluby 
z důvodu, že na ně nebudou finance. 

Moje vize za  deset let… Já bych si moc 
přála, aby se v  Proximě Sociale stále držel 
duch slušnosti, poctivosti a  pokory. Přes 
veškerou výměnu ředitelů, přes množství lidí, 
kteří Proximou Sociale prošli, myslím, že tohle 
je něco, co můžu říct nahlas, že tak opravdu 
je. Jsme k sobě slušní, jsme vůči světu pokorní 
a  jsme poctiví. Můžeme dělat chyby, ale práce 
je odváděna poctivě. A pak mám ještě spojené 
s  Proximou Sociale toto: Mám radost, že tam 
pořád přicházejí noví lidé, kteří mají chuť 
do  práce. A  moc hezky o  té práci přemýšlí. To 
je něco, co bych si přála, aby zde za 10 let stále 
bylo.

Na začátku Proximy Sociale bylo 
mnoho služeb, které stály vedle 
sebe. I když z pohledu veřejnosti, 
i odborné, nízkoprahové služby, 
které tu začínaly (Proxima Sociale 
byla první, kdo s nimi začal), zastínily 
ty další oblasti. Patří do té vize 
také toto? Většinově mluvíte o tom, 
že je dobré a potřebné vrátit se 
ke komunitním službám. Někdo z vás 
to dokonce nazval tak, že je potřeba 
budovat komunitní centra, která 
budou pro různé cílové skupiny, 
od dětí a mládeže přes rodiny 
s dětmi až po seniory… 

Mně by se líbilo, kdyby Proxima Sociale 
nadále byla schopna reagovat na  to, co si 
žádá lokalita, ve které funguje, a co není mimo 
její poslání. Umím si představit, že už třeba 
nebudou nízkoprahové kluby v  podobě, jako 
je známe, bude se například více pracovat 
v  rodinách. Nebo se budeme více zaměřovat 
na  oblast práce, zaměstnanosti. Vezměte si, 
kde před 10 lety Proxima Sociale byla… Ona 
je to poměrně dlouhá doba. Mně by se moc 

jsme se nejprve museli osvědčit, takže jsme 
informace sbírali, kudy jsme chodili. To bylo 
moc fajn. Občanskou poradnu stále vnímám 
jako jednu z  nejpotřebnějších služeb vůbec. 
I  pro Proximu Sociale, myslím, je velkým 
přínosem, protože z  ní mohou čerpat ostatní 
kolegové. Kolegyně z  poradny jsou expertky 
na řadu oblastí a můžeme se na ně obracet jak 
s problémy našich klientů, tak s tím, co musíme 
řešit jako organizace. To je služba, kterou mám 
velmi ráda.

Je to tak, že Občanská poradna 
je jeden program, který Proxima 
Sociale realizuje v různých 
lokalitách?

Občanskou poradnu poskytujeme historicky 
pouze na  Praze 12 a  máme detašované 
pracoviště v Dobříši – na základě toho, že nás 
město oslovilo se žádostí, že by o tuto službu 
mělo zájem. Ale do jiných lokalit ji nenabízíme. 
Důvod je prostý. Občanská poradna je podle 
zákona o sociálních službách odborné sociální 
poradenství, které poskytuje mnoho služeb, 
a  proto financování odborného sociálního 
poradenství je velmi složité a  velmi složitě se 
vysvětluje, že takto zaměřené poradenství 
je opravdu specifické a  jedinečné. Takže jsme 
rádi, že tuto službu máme a budeme rádi, když ji 
do budoucna udržíme…

Důvody jsou kapacitní a finanční?

Finanční. Kdyby nebyly finanční problémy, 
tak vždycky vyškolíme nové lidi, protože máme 
odborné zázemí. Kdyby byly prostory, tak jsme 
schopni tu službu nabízet i  jinde. Ale problém 
jsou finance. 

A  jinak – já mám ráda všechny služby. 
Jsem ráda za  ten vývoj, který byl. Jsem ráda, 
že působíme i ve Středočeském kraji, kde jsou 
služby velmi potřeba. 

Máte nějakou vizi Proximy Sociale 
za dalších deset let? Případně 
vidíte nějaké zásadní nové úkoly či 
příležitosti, jak tu vizi naplnit?

líbilo pokoušet se reagovat „navzdory“ zákonu 
o  sociálních službách na  potřeby a  zkoušet 
experimentovat i  v  tomto prostředí. Těšilo 
by mne, kdyby to s  Proximou Sociale bylo 
pořád spojeno. V  téhle době jsme šli nově 
i  do  náhradní rodinné péče, už druhým rokem 
„se potýkáme“ se sanací rodiny. Najednou se 
dostáváme více k práci v rodinách. To před 3 až 
4 roky vůbec neexistovalo. A je to právě proto, 
že reagujeme na problémy, které vznikají tam, 
kde pracujeme. Byla bych určitě ráda, kdyby 
tento přístup nebyl jen na  Praze 12. Tímhle 
způsobem se snažíme pracovat i  v  jiných 
regionech, kde jsme. Jen nevím, jestli to bude 
soubor komunitních center, nebo to bude nějak 
jinak. 

Dvacet let je dlouhá doba – pro 
organizaci, život člověka i celou 
společnost. Domníváte se, že nějaké 
společenské změny a procesy nebo 
třeba významná událost doma či 
ve světě, které proběhly za dobu 
vaší spolupráce s Proximou Sociale, 
nějak ovlivnily její fungování či 
rozvoj? Můžete uvést konkrétní 
příklad?

Přemýšlela jsem o tom. Musím říct – protože 
děláme povětšinou regionální nebo lokální 
služby – že se nás hodně týkají třeba změny 
na  lokální nebo krajské úrovni. Určitě jsou pro 
nás významné změny úředníků na  úřadech, 
změny politických struktur atd. Tím, že jsme 
nezisková organizace a jsme závislí na dotacích, 
tak tohle jsou věci, které se rozhodně do života 
organizace promítají. A  když jsem přemýšlela 
o celospolečenských jevech… S lidmi z práce jste 
každý den, jste s nimi vlastně víc než s rodinou. 
A mně zůstaly v hlavě různé momenty. Pamatuji 
si na 11. září 2001, kdy jsme úplně vyděšeně 
koukali na  televizi a  bylo to pro nás hodně 
těžké – jedna z našich kolegyň měla v Americe 
část svého příbuzenstva. Prožívali jsme to 
dost intenzivně. Pamatuji si na povodně v roce 
2002, kdy jsme zavřeli služby a  vyjeli jsme 
na týden do Zbraslavi a jiných lokalit a tam jsme 
pomáhali… V  poslední době nás v  organizaci 



hodně „zvedly ze židle“ prezidentské volby, to 
jsme hodně prožívali. To jsou chvíle, kdy vnější 
svět přijde do organizace, mezi nás. A takových 
střípků je hodně. Ale že by nás přímo ovlivnil 
nějaký zlom… to si neuvědomuji.

Ony to mohou být úplně obyčejné 
věci s odbornou povahou… Přesto, 
nemáte pocit, že nová situace, 
kterou Evropa a USA zažívají 
hospodářsky cca od roku 2009, se 
v důsledku promítá i do potřeb lidí 
v regionech, kde vy působíte?

Máte pravdu. Z hlediska klientů nás hodně 
ovlivnil vývoj dluhových pastí, do  kterých 
se lidé dostávají. Já mám teď pořád v  hlavě 
„dospěláky“. Ale je to třeba i  to, že tady v  ČR 
neexistuje žádná koncepce bydlení. A  to už 
se dostávám na  odbornou bázi. Ale ve  chvíli, 
kdy mají třeba městské části rozprodané své 
bytové fondy, tak v azylovém bytě jste pořád 
ve  fázi azylového ubytování a  není reálné 
systému nabídnout další možnosti. Když jsem 
začínala v  azylovém bytě, tak bylo běžné, že 
polovině klientek byl za rok přidělen byt. To je 
dnes úplně nemyslitelné! To jsou dnes malé 
zázraky. Naši pracovníci jsou konfrontováni 
s tím, že klientky cestují po azylových domech, 
protože nemají jinou možnost, nemohou si 
třeba ani najít práci, protože pečují o  děti, 
a tudíž si nemohou dovolit pronájmy. Ale kdyby 
tady existoval systém prostupného bydlení, 
kdy na  sebe jednotlivé fáze bydlení navazují, 
tak by se pracovalo mnohem efektivněji. 
Zkrátka v naší práci občas narážíme v určitých 
oblastech na nesystémovost.
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Ing. Ivo Kačaba

Ivo Kačaba pracuje v  Proximě Sociale 
od roku 2009 jako „záskok za mateřskou“ 
v  pozici ředitele. Za  jeho éry došlo 
ke změně organizační struktury a následně 
ke skokovému rozvoji služeb.

Téměř 20 let působí jako lektor 
a  konzultant neziskových organizací, 
specializuje se na  otázky organizace 
a  řízení, psaní projektů, public relations, 
plánování, hodnocení a  informační 
systémy. Více než 10 let přednášel 
předmět Neziskové organizace na katedře 
kulturologie FF UK v Praze. 

Pracoval jako ředitel v  nevládních 
neziskových organizacích (Sananim o. s., 
Institut Filia), ve  státní správě (ředitel 
Odboru koordinace protidrogové politiky 
Úřadu vlády ČR), v  soukromém sektoru 
(NNB Systems, a. s.). Byl realizátorem 
a  dlouhodobým vedoucím společného 
sbírkového projektu České televize 
a  Nadace rozvoje občanské společnosti 
(NROS) „Pomozte dětem“. V  NROS byl 
zástupcem ředitelky a  vedoucím sekce 
rozvoje programů.

Jako předseda správní rady působil 
v Agnes, o. s., Olivově dětské léčebně, o. p. s. 
V  AMA (Asociaci manažerů absolventů), 
jejímž je zakladatelem, působí ve  funkci 
předsedy správní rady dodnes.

Jak to bylo „na začátku“? Proč jste si 
vybral zrovna Proximu Sociale?

Byla to shoda okolností. Zrovna jsem 
končil v  Benešově, kde jsem ve  sdružení Tři 
řídil terénní služby (mobilní hospic, domácí 
zdravotní péči a  sociální asistenční službu) 
a  rozjížděl provoz Hospice Dobrého pastýře 
v  Čerčanech. Oslovila mne dcera, která 
v  Proximě Sociale dělala lektorku primární 
prevence, zda nechci jít do  Proximy Sociale 
dělat ředitele, že někoho shání. Znal jsem 
nízkoprahové služby pro děti a  mládež, 
protože s  některými z  nich jsem dlouhodobě 
spolupracoval v rámci strategického plánování, 
takže to pro mne nebyla úplná novinka. 
A  nakonec to, že chodím pěšky do  práce,  
je jeden ze splněných životních snů.

Zaváděl jste do praxe novou 
organizační strukturu – co přinesla?

Organizační struktura je nástrojem řízení, 
nástrojem realizace strategického plánu, 
a proto se čas od času mění v každé organizaci, 
která se rozvíjí. Přinesla především novou 
úroveň řídících pracovníků, vedoucích programů, 
která umožnila v  největším programu zavést 
další řídicí úroveň, a to regionální koordinátory.

Můžete to rozvést a vysvětlit důvody 
téhle změny, proč nastala?

Předtím byla struktura jednostupňová, 
byli tzv. koordinátoři programů. Nově se z nich 
stali vedoucí, takže to byla změna názvosloví, 
zdůraznění jejich řídicí role a  toho, že jsou 

součástí nejvyššího vedení. Jsou také součástí 
tzv. porady vedení, kde je ještě ředitel a hlavní 
ekonom. Realizovali jsme tehdy programy pro 
děti a  mládež (hlavně nízkoprahové služby) 
na  Praze 12, 11, 16, startovala Praha 13 
a čekalo nás ještě rozšíření do Středočeského 
kraje. Ukázalo se, že to všechno nestihne 
vedoucí programů a  je potřeba mít lidi přímo 
v místě, kteří budou horizontálně komunikovat 
s  tamní radnicí a  příslušnými úředníky. Byl by 
nesmysl, aby to běhalo přes centrálu. Proto 
jsme zavedli úroveň regionálních koordinátorů 
a tuhle strukturu. 

Dalším přínosem bylo důsledné delegování 
řízení všech programových věcí vedoucím 
programů, takže z  úrovně ředitele již nejsou 
řízeny programové věci, pouze podpora 
programů – finanční řízení, marketing, 
informační technologie, řízení kvality, 
výkaznictví, materiálně-technické zabezpečení 
a  samozřejmě vlastní řízení organizace 
se vším, co k  tomu patří. Zcela určitě tato 
struktura umožnila další rozvoj organizace dle 
strategického plánu. 

Za vašeho působení nastal 
v organizaci její skokový rozvoj,  
ze kterého se Proxima Sociale dosud 
„probírá“. Co tato změna přinesla 
pozitivního a negativního?

Skokový rozvoj v  programech pro děti 
a mládež byl fakticky naplněním strategického 
plánu, který jsem zdědil. 

Byl to vlastně poslední aktuální strategický 
plán, který měla Proxima Sociale, když jsem 
nastoupil. Ten vznikal za  ředitelky Martiny 

IVO KAČABA

„Řízení je především práce s lidmi. A pokud člověk do takové pozice přijde zvenku, musí se naučit spolupracovat 
s lidmi, které si nevybral. Myslím, že se to (až na pár výjimek) podařilo. Ale nebylo to hned, oběma stranám trvalo, 
než si k sobě našly důvěru.“



Zimmermannové v  roce 2007. Obsahoval 
jednak rozšíření nízkoprahových programů 
v  rámci Prahy – už tehdy startovaly Terénní 
programy na  Praze 13 na  základě analýzy 
situace dětí a  mládeže v  ulicích na  Praze 
13 – a  dalším cílem bylo rozšíření služeb 
pro děti a  mládež, nízkoprahových služeb, 
do  Středočeského kraje. Já jsem už vstoupil 
do  toho, když se jednalo s  Mladou Boleslaví 
o tom, že by tam vznikl nízkoprahový klub.

Vy jste „plynule“ přecházel 
do funkce, ze které Martina 
Zimmermannová odcházela 
na mateřskou dovolenou. Byla z vaší 
strany maximální snaha vycházet 
z analýzy toho, co Proxima Sociale 
definovala ve svém strategickém 
plánu?

Nastoupil jsem v  roce 2009 a  určitě jsem 
neměl ambici hned ze začátku zásadně cokoliv 
měnit. Chtěl jsem se seznámit s  tím, jak to 
funguje, s  lidmi a  jít v  intencích dlouhodobého 
rozvoje. Pak se při naplňování strategického 
plánu ukázalo, že přišly věci, které v  plánu 
nebyly, ale zapadaly do  jeho intence, což byla 
Dobříš.

 Jednou, tuším v  létě 2009, se u  nás 
objevili lidé z Dobříše a říkali: „My provozujeme 
nízkoprahový klub a  už to nezvládáme. 
Nechcete nás?“ A my jsme řekli: „Chceme!“ Moc 
jsme nevěděli, co nás čeká, ale šli jsme do toho, 
protože ve  strategii Proximy Sociale bylo jít 
do Středočeského kraje. Bohužel vnější situace 
byla taková, že jsme měli možnost buď nabídku 
z  Dobříše tehdy vzít, nebo se s  dlouhodobě 
připravovaným rozvojem těchto programů 
rozloučit. Začali jsme s  nimi kooperovat 
a  postupně to mělo několik fází. Nejdřív jsme 
uzavřeli smlouvu o  budoucí fúzi. Pak jsme 
zjišťovali, jak by to bylo s dotacemi, kdybychom 
klub v  Dobříši „zastřešili“. Zjistili jsme, že by 
mohla být komplikace se sídlem služby v Praze. 
Proto tam byla mezifáze, kdy se propojily členské 
základny, vzniklo o. s. Nezdi – Proxima Sociale, 
v němž byla totožná správní rada, ředitel, takže 
de-facto – i když to mělo jiné IČO – řízení bylo 

jedno. Metodicky byl klub na  Dobříši začleněn 
do  programů pro děti a  mládež s  dalšími pěti 
kluby. Trochu nám to občas dělalo problémy 
s razítky, poštou a podobnými věcmi. Nicméně 
v letošním roce, v roce 2013, už došlo k finální 
fúzi, ke sloučení obou sdružení, takže o. s. Nezdi 
– Proxima Sociale zaniklo k 31. 7. 2013 a plné 
právní nástupnictví a veškerou činnost převzala 
Proxima Sociale. Máme nyní již jenom jedno IČO, 
a  to z  důvodu, že se chceme transformovat 
do  obecně prospěšné společnosti a  ta může 
mít pouze jedno IČO.

Proč to vidíte až tak „vyhroceně“, 
rozvoj byl přece v intencích 
strategického plánu. Co by to 
brzdilo?

Odpověď je jednoduchá. Jsou to prostory. 
Prostory pro provozování neziskových služeb 
jsou dnes – alespoň v rámci Prahy, ale i v rámci 
dalších měst a Středočeského kraje – nejslabším 
článkem. V  okamžiku, kdy přijdete o  prostory 
a  nemůžete si pronajmout komerční prostory, 
končíte. 

Přelomový byl rok 2010. Dlouhodobě jsme 
vyjednávali s  Prahou 13, kde už byly terénní 
programy a  radnice chtěla nízkoprahový 
klub. Pořád se nic nedělo – nevěděli, jaký typ 
smlouvy uzavřít, protože to musí schvalovat 
zastupitelstvo, atd… Pak si nás v  půli června 
zavolala vedoucí odboru sociálních služeb 
a  řekla, že má vhodný prostor, ale klub 
tam musí začít fungovat od  1. července,  
jinak o ty prostory přijdeme. My jsme to neměli 
registrované, neměli na  to vyčleněné peníze, 
nebyli nabraní a  připravení lidé, ale moc jsme 
o  to stáli, takže jsme se nakonec dohodli 
a za 14 dní jsme tam museli začít něco dělat.

A  přesně ve  stejné době přišel prostor 
v  Mladé Boleslavi. Jenže tam se o  tom 
vyjednávalo 3 roky. Nejdřív se tam více 
než rok rekonstruovaly prostory přímo pro 
nás, podle našich plánů. O  ty jsme pak přišli, 
protože byly blízko nemocnice a projevila o ně 
zájem záchranná služba. Radnice tedy hledala 
další prostory a  čas běžel. Našly se prostory,  
kde se nám to líbilo, ale byla tam nevyhovující 

světelnost, což by nepovolila hygiena. Nakonec 
to byly nebytové prostory, které patří městu, 
ale v  domě, kde jsou soukromé byty. Muselo 
se to rekonstruovat, muselo na  to být 
stavební povolení a  to museli schválit všichni 
spolumajitelé objektu. Jel jsem tam tehdy   
s kolegyní Zdenou  Filípkovou a  přesvědčili 
jsme majitele bytů, že to bude super mít tam 
nízkoprahový klub. A oni to opravdu podepsali! 
Zkrátka v okamžiku, kdy vám nabídnou prostory,  
není úplně dobré je odmítat.

Naskytnou se prostory, město 
projeví zájem nebo – jako v případě 
Dobříše – už existuje nezisková 
organizace, která v místě služby 
poskytuje. To všechno asi může být 
klíčové pro konečné rozhodnutí…

Je to potom hodně náročné na lidi „zevnitř“, 
kteří jedou ve  standardně běžících službách 
a mimo to musí ještě v nějakém dalším čase vyjet 
do nových lokalit, aby tam tu službu zavedli, než 
se naberou noví lidé. Už tenkrát to bylo tak – a je 
to v  Proximě Sociale standard, máme na  to už 
i vnitřní předpis – že každý zaměstnanec projde 
výběrovým řízením. Dá se inzerát, uběhnou 3 
týdny, měsíc, pak je administrativní kolo, následují 
pohovory, takže 2 měsíce minimálně trvá, než 
naberete nové lidi. Ti se musí nejdříve zaučit – 
dost často to nejsou „profíci z nízkoprahů“, kteří 
by po nástupu „rovnou pracovali“.

Rozhodně je potřeba poděkovat všem 
spolupracovníkům, že jsme to zvládli,  
protože to vůbec nebylo jednoduché. Přineslo to 
vyšší nároky na nás na všechny v systému řízení, 
ztratil se „rodinný“ model, kdy se všichni dobře 
znají, a  pamětníkům se po  něm občas stýská. 
Na  druhé straně tento rozvoj přinesl možnost 
posunout Proximu Sociale vývojově o  stupeň 
dále.

Je možné to doplnit několika čísly? 
Kolik lidí bylo za rodinného modelu 
a kolik nyní?

Když jsem přišel do Proximy Sociale, měla 3 
nízkoprahové kluby. A nyní jich má 6. Měla dvě 
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služby pro dospělé, tzv. poradenské a pobytové, 
měla Azylový byt a  Občanskou poradnu. 
V  tuto chvíli má 4 služby. Já jsem rozhodl,  
že budeme mít Krizovou pomoc, ale 
jednoznačně ji postavila Jana Klabanová, to je 
její zásluha. Pak jsme společně s OSPOD z MČ 
Praha 12 stavěli Sanaci rodiny. Dnes ta služba 
funguje a je žádaná. Děláme ji nejen na Praze 12,  
ale i na Praze 13, Praze 2 a uvažujeme o tom, 
že bychom ji přenesli třeba i  do  Boleslavi,  
kdyby o  to byl zájem. Ale je nesmysl,  
aby tam dojížděli lidé z  Prahy, takže to je 
zase nějaký dlouhodobý koncept. Bude 
potřeba místní lidi vyškolit. Taky tam je velká 
nejistota ve  financování. Když se podíváme 
na  čísla – v  době mého nástupu byla Proxima 
Sociale nákladově na 8,5 milionech, dnes jsme  
na  17 milionech, což je vlastně dvojnásobný 
nárůst. V  programech pro děti a  mládež dnes 
je tolik zaměstnanců, kolik bylo před 4 až 5 
lety v celé organizaci. Nárůst je daný nárůstem 
programů, tedy i zaměstnanců a peněz.

Jste historicky prvním ředitelem, 
který nevzešel „zevnitř“. Jak jste 
tuto skutečnost prožíval, s čím jste 
se musel potýkat a v čem to bylo 
naopak osvobozující?

Už jsem to několikrát zažil, takže pro 
mne osobně to nebylo zcela nové. Řízení 
je především práce s  lidmi. A  pokud člověk 
do  takové pozice přijde zvenku, musí se 
naučit spolupracovat s  lidmi, které si nevybral. 
Myslím, že se to (až na  pár výjimek) podařilo.  
Ale nebylo to hned, oběma stranám trvalo,  
než si k sobě našly důvěru. Já měl nějaké svoje 
vize a představy, oni zase byli na něco zvyklí – 
to je normální. 

Pokud jsou obě strany ochotny 
o  problémech otevřeně hovořit (a  to Proxima  
Sociale je), většinou se dá najít řešení, které 
vyhovuje oběma stranám. Je potřeba říci, že 
tento proces není ještě ukončen, stále hledáme 
optimální způsoby takové komunikace uvnitř 
organizace, která by zajistila všem pracovníkům 
potřebné informace, spoluúčast na  rozvoji 
programů a celé organizace, a na druhé straně 

vedení dostatečnou zpětnou vazbu potřebnou 
pro kvalitní řízení.

Jaké to byly vize a představy,  
které jste měl? 

Ze začátku mi velmi pomáhalo to, co mi 
řekla Martina Zimmermannová a co mi připravila 
za  podklady. Martina byla velice pracovitá 
a  výkonná, spoustu věcí dělala sama nebo 
společně s  projektovou manažerkou Monikou 
Novotnou, která. už je nyní v  dozorčí radě.  
Byly to i věci IT. Manžel Martiny Zimmermannové 
dělal IT podporu zvenku a  ona se v  tom velmi 
dobře vyznala. Martina zkrátka držela v  rukou 
hodně věcí, vše záviselo na její výkonnosti. 

Nastoupil jsem v  dubnu a  v  květnu mne 
pozvali na  tradiční výjezd Proximy Sociale. 
To byla Martina už na  mateřské. Ptali se mne 
tam, co s  organizací udělám a  jakou mám 
vizi. Já jsem v  tu dobu žádnou konkrétnější 
vizi neměl, ale říkal jsem, že bych chtěl,  
aby Proxima Sociale během mého působení 
nebyla organizací jednoho muže či ženy,  
ale týmovou záležitostí. Aby přežila, i  když 
někdo vypadne – i  kdyby to byl ředitel. To 
předpokládalo delegování pravomocí níž 
a souviselo to s novou organizační strukturou. 
Dal jsem lidem víc kompetencí, ale chtěl jsem 
od  nich větší zodpovědnost, samostatnost 
a  víc práce. A  jim trochu trvalo, než pochopili, 
že nechci o  všem rozhodovat – o  něčem,  
ať si rozhodnou oni, ale o  něčem budu 
rozhodovat vždycky. To byla změna pro 
všechny. Je to proces a hledání na delší dobu. 

Nejsem příznivcem toho, že 
všechno se „namaluje“ do  plánu. Myslím,  
že je potřeba říct nějaké základní principy a pak 
to společně usazovat, aby to fungovalo. Každý 
z těch lidí byl trochu jiný, takže někomu v tom 
bylo dobře, někomu hůř. Ale to je normální. Pak 
jsem se nějak mimoděk dozvěděl, že jim trvalo 
2 roky, než pochopili, co vlastně po  nich chci.  
To mě překvapilo.

Zkuste prosím shrnout, co bylo to 
klíčové, v čem jste si museli k sobě 
najít cestu?

Pro mě bylo a je pořád důležité, aby to byla 
jedna Proxima Sociale. To byla i  moje zakázka 
na  první supervizi vedení, zda jsme tým. 
Nedopadlo to úplně jednoznačně, protože lidé 
cítili zodpovědnost především za svůj program, 
své lidi. Ale mojí rolí je to spojovat dohromady 
a  tvořit jednu organizaci. To je proces, který 
pořád trvá a je potřeba pořád na něm pracovat. 
Vedoucí programů jsou v  klasické pozici 
středního managementu, jsou mezi dvěma 
mlýnskými kameny, kdy musí vycházet s týmem 
a zároveň s vedením.

Jde o sdílení nejen hodnot,  
ale i sdílení informací,  
plánů atd. a pochopení toho,  
proč se věci v každodenním životě 
dějí. A schopnost přenášet to dál 
v organizaci, která už není organizací 
„rodinného typu“…

My se pořád, i s Renatou Baxovou, snažíme 
hledat nějaké synergie (i když to slovo nemám 
úplně rád), hledat kooperaci mezi programy. 
Proxima Sociale umí spoustu věcí. Občas mi ale 
připadá, že uvnitř je to stále trochu rozkrájené 
na  hřišťátka. A  to není dobré. A  je potřeba 
neustále na tom pracovat a nějak to propojovat.

Všichni lidé v organizaci – počínaje 
těmi, kteří tvoří užší i širší vedení, 
až po řadové zaměstnance – by měli 
rozumět tomu, kam organizace 
jako celek směřuje a jaká je v tom 
směřování jejich role. A být schopni 
se s tím identifikovat. Také by ale 
měli mít možnost se na rozvoji 
organizace aktivně podílet. Kdokoliv 
může být u zrodu nové myšlenky 
a přenášeti dál... Je to tak? A co pro 
to děláte?

Proxima Sociale jezdívala vždycky na dvou 
nebo třídenní výjezd a jezdili všichni. Před 2 až 
3 roky jsme od  vícedenních výjezdů upustili, 
protože výjezd pro 40 lidí, to je obrovská 
finanční zátěž. Místo toho máme Den Proximy 
Sociale, jdeme na jednodenní výlet v okolí Prahy 
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a končíme většinou u  Jarky Janíčkové v Kosoři, 
která má dům se zahradou a  je zařízená 
na  takhle velké počty hostů. Všichni to mají 
docela rádi. V průběhu dne se dají probrat různé 
věci a  podporuje to soudržnost organizace 
jako celku. Zavedl jsem také povinné vnitřní 
vzdělávání, které máme každou první středu 
v  měsíci. Buď ho využíváme na  prezentaci 
nových vnitřních věcí, nebo si pozveme někoho, 
o koho je zájem, případně někdo z organizace 
představí něco zajímavého. Myslím, že je to 
velmi dobrá věc. Lidé se tam setkávají napříč 
organizací a mluví spolu. Ukázalo se, že po mém 
nástupu se poněkud pozapomnělo na některé 
věci, které byly zavedené a  fungovaly dobře, 
a  teď se k nim vracíme. To jsou třeba kolečka 
nových zaměstnanců po  všech službách. 
Zjistili jsme, že někteří noví zaměstnanci vůbec 
nevědí, co všechno Proxima Sociale dělá…

 V letech 2009–2010, která jste 
popisoval, asi vůbec na takové věci 
nebyl čas… a roky 2012 a 2013 jsou 
zase hodně spojené s transformací 
právní formy organizace…

Úplně to tak není. Transformace se týká 
hlavně mě a Renaty, nejužšího vedení a správní 
rady. Uvnitř organizace jsme si ale řekli,  
že jsme se v  roce 2010 velmi rychle rozrostli 
a  teď že to musíme zpevnit. Předěláváme 
vnitřní předpisy, metodiky a  ukazuje se, že 
je to moc důležité. Při práci na  konkrétních 
výstupech se spousta věcí vyjasní. Začali 
jsme zvát i experty zvenku, aby nám pomohli. 
Hlavně s  novými službami… A  myslím, že je 
potřeba, abychom se zase učili. Ukazuje se, že 
v některých oborech nejsme tak vepředu jako 
v nízkoprahových službách. A není na  tom nic 
špatného pozvat si někoho, kdo nám poradí, 
jak to má být, a  nechá si za  to zaplatit… 
Na  to samozřejmě také musí být peníze,  
ale je to důležité.

Máte nějakou vizi Proximy Sociale 
za dalších deset let? Případně 
vidíte nějaké zásadní nové úkoly či 
příležitosti, jak tu vizi naplnit?

Byl bych moc rád, kdybych přispěl k  tomu, 
aby Proxima Sociale za  deset let byla silnou, 
stabilní, profesionální a  transparentní 
organizací operující především v  „centrálních 
Čechách“, tj. v Praze a ve Středočeském kraji, se 
silným prvkem mezinárodní spolupráce.

Staronovou příležitost, nebo chcete-li 
úkol, vidím v  pracovním programu, konkrétněji 
v  pomoci mladým lidem uplatnit se na  trhu 
práce. Je to něco, co by navazovalo na  náš 
největší program práce s mladými lidmi. Proxima 
Sociale kdysi takový program měla, byl to „Job 
klub“, ale ten skončil z  finančních důvodů – 
takže nic zásadně nového to není.

Druhým prvkem, ke  kterému bych se rád 
s Proximou Sociale vrátil, je „komunitní“ pojetí 
služeb, které stálo dle mých informací na úplném 
počátku. Pak se v  souvislosti se zákonem 
o  sociálních službách poněkud vytratilo,  
ale myslím, že to byl dobrý koncept a že nastal 
čas pokusit se k němu vrátit.

Nejste první, kdo to v rozhovoru 
zmiňuje. Můžete popsat vaši 
představu komunitního pojetí služeb 
a na čem je založená?

Při diskusích především s  Renatou,  
která je vedoucí rozvoje programů organizace, 
o tom hodně mluvíme a já jsem se snažil najít 
odborné materiály – od Petra Klímy, ptal jsem 
se na MČ Praha 12, probíral jsem archiv, našel 
jsem tam spoustu věcí… Trochu mi to zapadá 
do toho vnímání sociálních služeb v rámci Prahy.  
Už asi tři roky jsem členem pracovní skupiny 
MHMP, která se podílela na  střednědobém 
plánu rozvoje sociálních služeb hlavního města 
Prahy. Plán je schválený a, oproti jiným krajům, 
je velmi dobrý. Zásadní zásluhu na  tom má 
Tomáš Klinecký, který je dnes ředitelem odboru 
sociálních služeb samosprávy na  Magistrátě 
hlavního města Prahy (MHMP). Mluvilo se tam 
o  různých konceptech. Když vezmu například 
terénní služby, ukazuje se, že v jedné lokalitě 
je realizuje hned několik organizací a  všichni 
si dělají čárky. Kdybych se vžil do  role 
financiéra, přišlo by mi to drahé. Ukazuje se,  
že v některých vyspělých zemích nemají tolik 

typů terénních služeb, ale mají tzv. terénní 
službu prvního kontaktu, která kontaktuje 
všechny a pak je odesílá do odborných služeb. 
S  něčím podobným začíná o. s. Neposeda 
v  Praze-Běchovicích. Spouští tam tzv. 
„komunitní terén“, v  rámci kterého „chytají“ 
všechno a  nejsou úzce vymezeni pro jednu 
cílovou skupinu. 

Obecně, když se dívám na vývoj sociálních 
služeb, kam dospěly za  20 let, připadá mi,  
že v  Čechách je to příliš rozkrájené 
na  „hřišťátka“. Už to sice nejsou ústavy, 
v  nichž byli dříve klienti „zavření“, ale každá 
služba si ohradila své hřiště, nalinkovala si čáry 
na trávníku a přes ty čáry „nejede vlak“. Možná 
je to i  díky zákonu o  sociálních službách,  
který to takto „nalinkoval“…

…třeba i s tou organizací zaměřenou 
na seniory. Přece jde o komunitní 
přístup ke službám, máte občanskou 
poradnu, azylový byt – i pro seniora 
ve výjimečné situaci… Lze to chápat 
tak, že v síti služeb,  
které poskytujete, můžete být buď 
komplexním poskytovatelem, anebo 
prvním poskytovatelem a pak klienty 
odesílat k dalším specialistům. 
Prostě dělit se o služby v komunitě.

Jde v podstatě o to, nějak změkčit hranice 
mezi cílovými skupinami. Byl jsem nedávno 
v Portugalsku a bylo to velmi inspirativní. Máme 
tam společný mezinárodní projekt s  Asociací 
manažerů neziskových organizací (AMA); jsou 
v  něm 4 země a  je zaměřený na  organizace, 
které pomáhají mladým lidem sehnat práci. 
Portugalsko je velmi podobné České republice 
(počtem obyvatel, některými problémy atd.). 
Ale třeba organizace, která léčí závislosti, 
léčí závislost jako takovou. Soustřeďuje lidi 
s různými závislostmi – na drogách, na hazardu, 
na  sexu, na  nakupování – a  přistupuje 
k závislosti jako k jednomu „problému v hlavě“, 
který se může projevovat různě. To se mi 
moc líbí, že to nemají rozkrájené. Pak jsme 
byli v  jiné organizaci, v  Portu, která pracuje 
formou arteterapie, ale vůbec ne jenom pro 
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mentálně postižené, ale úplně pro všechny, 
kdo to potřebují. Pokud máte problém takový 
nebo jiný, tak vám zkrátka v rámci arteterapie 
něco najdou. Nemají tam nalinkované hranice. 
A to mi přijde jako úžasný a inspirativní model. 

I když městské části v Praze jsou relativně 
bohaté, jsou na úrovni okresních měst, je přesto 
iluzorní představovat si, že by každá část nebo 
správní obvod platily všechny typy služeb.  
To komunitní pojetí vnímáme především vůči 
malé radnici, obci, městské části. A když použiju 
slovo komunitní, tak je to změkčení hranic 
a ochota kooperace. 

To je problém, který se promítá 
do mnoha oblastí, kdy nejsou 
organizace a orgány schopné 
domluvit se na nějakém komplexním 
přístupu…

Mluvil jsem například s Markétou Kalinovou, 
ředitelkou o. s. Jahoda. Jahoda si zřídila mateřskou 
školu, protože měla prostory a  školek je málo. 
Jejich sloganem dřív bylo „Jahoda – s námi jsou 
děti silnější“. A teď mají slogan „Jahoda – s námi 
bude na Černém Mostě líp“. Jinými slovy, směřují 
ke komunitnímu pojetí. Z terénu zjišťují, že to 
není jen o  jednom typu služby, ale že musí 
vnímat komplexně problémy lokality i  lidí v  ní. 
Některé nízkoprahy v  ČR jdou do  sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s  dětmi; přes 
klienta nízkoprahových služeb jdou do  jeho 
rodiny, protože když mu chtějí nějak účinně 
pomoci, zjistí, že obrovský problém je v rodině. 
A  s  rodinou – pokud s  ní není v  kontaktu 
OSPOD –  nikdo nepracuje .  Některé 
pražské organizace absolutně trvají na  tom,  
že klient musí být anonymní. Ale přes 
anonymního klienta se do rodiny nedostanete. 
To jsou věci, které jsou pořád živé, odborná 
obec se o  nich neustále dohaduje. Myslím, 
že trend jde tímto směrem. Služby se budou 
komplexněji starat o  rodinu nebo mladé lidi. 
Když to nebudou umět, tak povolají někoho, 
kdo to umí, aby pomohl.

Narazil jste na jednu podstatnou 
věc. Má-li být přístup ke klientovi 

komplexní, tak se nemůžeme 
tvářit, že nade vším stojí jeho právo 
na anonymitu. Proxima Sociale má 
většinu peněz z veřejných zdrojů 
a má-li vykazovat úspěšnost svých 
programů, tak ten komplexní přístup 
je mnohdy zapotřebí. Ale asi je to 
i tak, že na ten komplexní přístup 
není často dost financí…

Mně by se moc líbilo, kdyby se Proxima 
Sociale dostala do pozice – a ona už v ní částečně 
je – že umí komplexně pracovat s dětmi a mládeží. 
Nízkoprahové služby obecně mají trochu stigma, 
že jde o  „zlobivé“ děti z  těch sociálně slabých 
skupin a  že ty „normální“ děti chodí jinam – 
na  kroužky a  do  domů dětí a mládeže. Ale to 
jsou docela drahé věci a v současné době mají 
lidé čím dál méně peněz, takže si to nemohou 
dovolit. Dalo by se říci, že ani ty „normální“ 
děti nemají moc kam chodit. Mnoho školních 
hřišť je běžně nepřístupných, takže jsou doma 
u  počítače anebo se flákají někde po  sídlišti. 
A  pokud nejsme v  Praze a  vyjedeme někam 
do  Středočeského kraje, do  těch městeček,  
tak jsou většinou na zastávce autobusu, protože 
jiný volný prostor pro setkávání pro ně není… 
Takže pořád stejný problém. Je to o prostorách, 
kde by ty děti mohly něco dělat – ať už to bude 
volnočasová družina, anebo něco jiného… 

Podle mne je důležité, aby Proxima 
Sociale uměla pracovat se všemi dětmi,  
nejen s  těmi „zlobivými“. Protože s  těmi 
„normálními“ se dají dělat programově pevnější 
věci. My například děláme příměstské tábory, 
a ty jsou pro všechny.

 
Bydlíte v Modřanech, v „terénu“,  
kde má Proxima Sociale sídlo, 
do práce to máte pár minut pěšky 
a můžete pozorovat život komunity, 
v níž vaše organizace působí. 
Ovlivňuje tento „vhled“ nějak vaši 
práci – ať už pozitivně, či negativně?

Práci to úplně neovlivňuje, ale vliv to má… 
Například jdu pozdě večer z  práce a  vidím 
někde na  lavičce „omladinu“. A hned si říkám: 

Neměl bych sem poslat naše teréňáky? Vědí 
o tom? 

Nebo radnice: my velmi úzce spolupracujeme 
s radnicí a já jsem zároveň volič. Vidím ji úplně 
jinak, než když jsem pracoval v centru – to jsem 
byl zcela závislý na  informacích z  radničního 
zpravodaje, který vydává každá radnice… Nyní 
jsem schopen udělat si vlastní úsudek.

Negativní prvek to má také, a  to když 
volá městská policie, že bezpečnostní zařízení 
hlásí narušení objektu – tak je to na  mně,  
protože jsem nejblíže. Musím tedy všeho 
nechat, jít do  Kroku a  projít s  policisty objekt, 
zda je vše v pořádku, aby mohli odjet. Není to 
příjemné, ale co se dá dělat, kancelář mi vykradli 
již dvakrát. 

Dvacet let je dlouhá doba – pro 
organizaci, život člověka i celou 
společnost. Domníváte se, že nějaké 
společenské změny a procesy nebo 
třeba významná událost doma či 
ve světě, které proběhly za dobu 
vaší spolupráce s Proximou Sociale, 
nějak ovlivnily její fungování či 
rozvoj? Můžete uvést konkrétní 
příklad?

Jak jsem již říkal, Proxima Sociale operuje 
především v  Praze a  ve  Středočeském kraji, 
spolupracuje se sedmi radnicemi. Nás se vždy 
dotýkají změny, které tam probíhají. Problém je, 
že politické změny se promítají do personálních 
změn v  úrovni úředníků. Úředníci by měli být 
stabilní a  profesionální, pak by se myslím 
všem, kteří poskytují veřejně prospěšné služby, 
pracovalo lépe. Konkrétněji mám na  mysli 
to, že ve  stabilním prostředí lze plánovat 
zodpovědně rozvoj a minimalizovat rizika. A to 
v  turbulentním, nebo chcete-li v  nestabilním 
prostředí je docela problém.
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Zmínil jste, že nyní je čas na to,  
aby Proxima Sociale svůj dosavadní 
dynamický vývoj zastavila 
a „zpevnila“ se zevnitř. Jak byste 
reagovali, kdyby za vámi přesto 
přišla nová nabídka – např. ze 
Středočeského kraje?

Konkrétně další rozvoj ve  Středočeském 
kraji bychom zvažovali s ohledem na relativně 
vysoká rizika nejistého financování. Zatím 
není zcela zřetelná konkrétní strategie rozvoje 
sociálních služeb ve  Středočeském kraji ani 
základní síť sociálních služeb v  kraji, kterou 
bude kraj financovat. A od roku 2015 jsou již 
zcela absolutním financiérem těchto služeb 
kraje. Představa, že to utáhne obec, je iluzorní. 
Odhaduji, že v  průběhu 3 až 5 let se budou 
sociální služby v  jednotlivých krajích velmi 
lišit, neboť bude záležet na  tom, co budou 
krajské úřady podporovat. Pokud by nabídka 
byla v Praze a zapadala by do střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb hlavního 
města Prahy, já osobně bych byl spíše 
pro. Samozřejmě by záleželo na  konkrétní 
zakázce radnice, na  správní radě a  na  vedení 
organizace. 

Pokud jde o  finance, Proxima Sociale 
začínala velmi skromně. Snažíme se nyní 
dostat alespoň do  „středu“. Při rozpočtu 
8,5 milionu korun, když je organizace větší, 
je na  PR dvojnásobek, takže jsou mnohem 
větší možnosti. Proxima Sociale je poctivá 
organizace, která profesionálně a  velmi 
dobře dělá své služby. Ale má nedostatečný 
marketing. Lidé nevědí, co všechno Proxima 
Sociale umí, a  za  těch 20 let je zařazená jen 
v  nízkoprahových službách. Jsem přesvědčen, 
že další vývoj bude přát velkým organizacím, 
které budou ještě růst, a malé budou zanikat. 
Proto jsme Proximu Sociale nechali tak narůst. 
Riziko zániku tu pořád je. A chybí diverzifikace 
rizik a zdrojů. Pořád žijeme z jednoho zdroje – 
MHMP – i když z různých odborů. Snažíme se, 
aby Proxima Sociale nabízela plné spektrum 
kvalitních služeb a byla stabilní organizací…

Takže teď je spíš stop stav kvůli 
vnitřnímu zpevnění, ale zároveň 
přijde-li nabídka, tak ji okamžitě 
neodmítnout, ale zvážit. Záleží 
na tom, odkud přijde a co obsahuje…

Ano. A  když se třeba dohodnu na  něčem 
s Renatou Baxovou, protože je mojí zástupkyní 
a velmi úzce spolu všechny věci konzultujeme, 
stejně pak záleží na ochotě týmu, zda do toho 
bude chtít jít a  za  jakých podmínek by to 
realizoval. V  rozvojových věcech je počítáno 
s  vyššími odměnami a  platy, aby lidé byli 
motivováni realizovat je nad rámec svých 
standardních úkolů. Ale vždycky je k  tomu 
zapotřebí dohody. I  když jsem ředitelem, 
nemohu jen něco nařídit, musíme se v organizaci 
dohodnout se zaměstnanci, kterých se to týká. 
Jinak by to stejně nefungovalo. 
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4. 
POKROK NAŠÍ ZNACKY
Vývoj loga Proximy Sociale

ˇ

 

 

Původní logo 
Proximy Sociale

V roce 2004 vznikl 
základ současného loga.

V roce 2013 vznikla časově omezená „jubilejní varianta“ 
loga a také verze se sloganem „Služby v komunitě“. 

V roce 2010 se součástí loga stal název organizace 
a logo začalo být používáno v této barevné variantě. 

Loga komunitních center vznikala spontánně z potřeby 
vybudovat a posílit identitu nově vznikajících subjektů.
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5. 
KOLIK KROKU ZA ROK?
Zajímavosti o Proximě Sociale v číslech

Počet zaměstnanců za 20 let: 
celkem 128 zaměstnanců

Počet pracovníků nízkoprahových klubů:
48 pracovníků od roku 1995

Kolika mladistvým v obtížné situaci byly poskytovány služby v tzv. alternativním bytě 
(poznámka: takto koncipovaná služba fungovala pouze v prvních letech existence Proximy Sociale): 

v roce 1995 celkem 9 chlapcům 
v roce 1997 celkem 12 dívkám 

v roce 1998 dohromady 28 matkám s dětmi a mladistvým dívkám

Kolik klientek a jejich dětí prošlo azylovým bytem pro matky s dětmi: 
v letech 2001 až 2013 celkem 89 matek a 123 dětí

Kolik klientů prošlo tzv. krizovým pobytem: 
od začátku realizace, tj. od roku 2010, celkem 111 dospělých a 136 dětí, dohromady 247 klientů

Počet streetworkerů: 
v roce 2013 celkem 9 streetworkerů (nachodili za rok celkem cca 5 000 km) 
v roce 2005 celkem 3 streetworkeři
v roce 1995 1 streetworker 
od roku 1995 celkem 29 streetworkerů (z toho 8 pracovníků zároveň pracovalo v nízkoprahových klubech)

Počet kilometrů 1 streetworkera za rok: 
cca 500–600 km za rok 

Územní působnost: 
v roce 2013 celkem 7 okresů ve 2 krajích 
v roce 2009 celkem 5 okresů v 1 kraji 
v roce 2005 celkem 2 okresy v 1 kraji Počet objektů užívaných Proximou Sociale pro služby: 

v roce 2013 celkem 12 objektů
v roce 2009 celkem 9 objektů
v roce 2003 celkem 6 objektů 

Počet grantů (uzavřených grantových smluv) na roční obrat:
v roce 2013 celkem 81 grantů při ročním obratu 17 305 226 Kč

v roce 2009 celkem 61 grantů při ročním obratu 8 774 196 Kč
v roce 1998 celkem 7 grantů při ročním obratu 1 696 000 Kč

Počet ředitelů za 20 let: 
celkem 6 ředitelů

°
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6. 
KDO KRÁCEL S PROXIMOU SOCIALE
Lidé v Proximě Sociale v letech 1993 až 2013

Petr Klíma, Danuše Struková, Mária Rizmanová, Jindřich Racek, Vladimír Bodlák, Václav Lebduška, 
Zuzana Stancová, Alena Vosáhlová, Jan Kokrda, Petr Čuban, Jaroslava Korčáková, Jana Maiwaldová, 
Stanislav Abrahám, Ladislav Marek, Eva Hrabětová, Josef Buldra, Renata Baxová, Věra Krekáňová 
Krofcheck, Lukáš Průcha, Lukáš Poruba, Martina Zimmermannová, Jindřich Exner, Eva (Kinclová) 
Vernerová, Miroslav Broum, Milan Vonšík, Michal Votava, Ilona Bacílková, Martin Křepela, Ladislav 
Rokos, Klára Línková, Lucie Blažková, Jiří Tomášek, Karolína Puttová, Gabriela Böhmová, Tomáš 
Příhoda, Petra Klingerová, Matúš Žák, Petr Košek, Helena Strouhalová, Monika Novotná, Jana 
Klabanová, Radek Skřivan, David Holý, Petra Zimová, Zdena Filípková, Eva Kopečná, Petra Klímová, 
Kateřina Filípková, Jana Vochozková, Anežka Šedová, Marie Kletečková, Anna Šolcová, Jaroslava 
Janíčková, Jiří Klimeš, Radka Němcová, Alžběta (Kačabová) Černochová, Martin Smiško, Ivo Kačaba, 
Květa Kudová, Dagmar Hilarová, Lukáš Wimmer, Lucie Soukupová, Kateřina Mostová, Lucie 
Gregorová, Jakub Pavlík, Tereza Ježková, Martina Hájková, Olga Smith, Vladimír Kučera, Petr Osladil, 
Ondřej Kačena, Lucie Voláková, Lenka Čiháčková, Jan Kratochvíl, Nina (Šeblová) Seyčková, Kateřina 
Achak, Jitka Kameníčková, Ludmila Borovková, Helena Čechová, Lucie Husová, Julie Rozumková, 
Eva Pauliová, Anna Miháliková, Lucie Hejzlarová, Lenka Pavlíková, Radan Žemlička, Eliška Stárková, 
Karolína Brabcová, Hana Pětníková, Lada Hajdíková, Adéla Koryntová, Hana Boubalíková, Alena 
Mrázková, Matěj Stoulil, Andrej Budiš, Dagmar Klárová, Karolína Zavřelová, Helena (Krupková) 
Markvartová, Michal Šíp, Dominik Aubrecht, Tereza Archmanová, Markéta (Goliášová) Humlová, 
Pavlína Mádlová, Eva Šánová, Jan Tykal, Lenka (Procházková) Herzogová, Matouš Marek, Zuzana 
Finková, Věra Bubnová, Lenka Honsová, Radek Horvát, Alice Egertová, Alexandra Píchalová, Jana 
Škodová, Jaroslav Hošpes, Veronika Potocká, Eva Pospíšilová, Iva Šandová, Eliška Suchánková, 
Tereza Pelikánová, Barbora Fousková, Andrea Blašková, Veronika Kreslová, Tereza Vítová, Eliška 
Březinová, Vladimír Kácha, Kristýna Sokolová, Vojtěch Tomášek, Karel Vostrý, Michaela Moravcová, 
Tereza Mašitová, Jakub Štajner, Filip Kadlec, Simona Schwanková, Kamila Kratochvílová, Milan 
Kinkor, David Doležal, Olga Holeyšovská, Blanka Cvrková, Hana Boháčková, Alexandra Lammelová, 
Martina Richterová Těmínová, Olga Pohlová, Daniel Kaucký, Zdenko Matula, Lucie Hermánková, 
Eliška Královec Černá, Jiří Fiřt, Martina Antonů, Hana Hájková, Zdena Kühnelová, Jiří Wiesner, Michal 
Chylík, Michal Škapa, Simona Skořepová, Blanka Šrámková, Aleš Kačaba, Anna Kačabová, Lukáš 
Fokt, Carolina Sidon, Hana Jelínková, Tomáš Suchomel, Pavel Grunza, Monika Vodičková, Martina 
Porkertová, Michal Vokurka, Gabriela Hendlová, Jana Vohralíková, Filip Hajný, Hana Müllerová

ˇ
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7. 
ROZKROCENÍ
Organizační struktura Proximy Sociale v roce 2013
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KRÁCÍME DÁL
Závěrem

20 let (1993–2013) je doba existence samostatné České republiky, je to doba 
transformace, zásadních změn, hledání nových cest. Ne vždy se podařilo najít ta 
nejlepší východiska, ne vždy zvítězili či vydrželi zastánci obecně prospěšných řešení… 
I v souvislosti s politickými událostmi v České republice v roce 2013 je zcela jednoznačné, 
že tato etapa končí a nastává jiná.

Přijde mi téměř symbolické, že v roce 2013 se změnila právní forma Proximy Sociale, 
a to z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Stalo se tak po dvaceti 
letech existence v období transformace. Důležité je, že to Proxima Sociale vydržela, dělala 
svou práci, hledala nová řešení, profesionalizovala se a nezpronevěřila se svému poslání.

Proxima Sociale začínala jako mnoho organizací v  té době s  vizemi a  idejemi 
zakladatelů, které se zpřesňovaly, jak se říká, „za pochodu“. To, co dnes vypadá jako jasné 
a jednoznačné řešení, bylo většinou výsledkem mnoha hodin vášnivých diskusí, hledání 
praktických řešení a  vyzkoušení i  několika slepých uliček. V  Proximě Sociale se za  tu 
dobu vystřídalo poměrně velké množství ředitelů. Ale ti ředitelé na sebe navazovali a nic 
nebourali. A to je skvělé. Osobně se domnívám, že se všichni snažili dát Proximě Sociale ze 
sebe to nejlepší a ta pozitivní energie je zde naakumulována. Doufám, že i do budoucna 
bude tato pozitivní energie Proximu Sociale stmelovat a následovníci budou navazovat, 
a nikoliv bourat.

Jsem moc rád, že se podařilo dát dohromady tuto publikaci, která nás donutila zastavit 
se a ohlédnout. Čas od času je to potřeba a není to ztráta času. Myslím, že potěší i Petra 
Klímu, který tu s námi již není.

Ing. Ivo Kačaba 
ředitel

ˇ
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