Neposeda, z.ú.
Pomáháme ostatním žít takové životy, jaké chtějí

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Úvodní slovo správní rady
Vážení čtenáři Výroční zprávy, Neposedové a naši příznivci a podporovatelé,
myslíme si, že nemá smysl bědovat nad loňským rokem, který přinesl
krizi snad ve všech odvětvích a etapách lidského života. Krize ale
znamená také změnu a posun a na to se chceme ve výroční zprávě
zaměřit.
V první čtvrtině roku jsme museli změnit koncepci dosavadní práce.
Jednak jsme začali pracovat výrazně v on-line prostoru a jednak jsme
posílili práci v terénu. Pomáhali jsme s distanční výukou, zajišťovali
jsme techniku pro rodiny, které se nacházejí v nízké hladině příjmů.
Do terénu jsme distribuovali mnohem více materiální pomoci včetně
roušek a dezinfekcí. V důsledku pandemie se také proměnila naše
klientela a na to jsme uměli rychle zareagovat.
V roce 2020 jsme se rozrostli co do počtu zaměstnanců a vhodnějších
prostor pro některé z našich služeb. Také jsme rozšířili sklady pro
materiální a potravinovou pomoc. Velkou radost máme z aplikace
eNZetko – byla všem k dispozici opravdu v pravý čas. Také se nám
povedlo obnovit naší činnost v Běchovicích, kde začne Autobus
působit od září roku 2021. Do zdárného konce jsme dotáhli projekt s
názvem Bydlení, kde pomáháme lidem v nouzi najít dostupné bydlení.
V neposlední řadě jsme dostali šanci zaměřit se na procesní záležitosti Neposedy – revidovali jsme metodiky a předpisy tak, jak aktuálně
pracujeme a kam bychom dál chtěli směřovat.
Dvacáté výročí založení Neposedy jsme nemohli oslavit tak, jak
bychom si zasloužili, ale myslíme, že naše práce a nadšení má vypovídající hodnotu o tom, že máme našlápnuto do dalších desítek let.
Moc bychom si to přáli.
Děkujeme všem pracovníkům, partnerům, nadšencům, sponzorům a
dárcům za dosavadní spolupráci.
Správní rada

O organizaci 2020
Neposeda, z.ú.
ADRESA SÍDLA ORGANIZACE:
Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 - Kyje
Jsme nestátní nezisková organizace působící ve
východní části Prahy.
Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb.
Provozujeme terénní program Křižovatka pro
dospělé, 2 nízkoprahové kluby a terénní služby
Autobus a HoPo a program prevence ztráty
bydlení.
Nabízíme místním lidem služby, které by pro ně
byly jinak těžko dostupné, a umožňujeme jim
aktivně se podílet na dění v místě, kde
žijí. Pracujeme se všemi cílovými skupinami –
od rodičů s nejmenšími dětmi přes dospívající a
mladé dospělé až po osamělé seniory či osoby
bez přístřeší.

PRÁVNÍ FORMA:
zapsaný ústav
SPISOVÁ ZNAČKA:
U 296 vedená u Městského soudu v Praze
STATUTÁRNÍ ORGÁN:
Mgr. Jana Hamplová
SPRÁVNÍ RADA:
Mgr. et Mgr. Pavel Košek
PhDr. Melanie Zajacová
Martina Rafačová, Dis.
REVIZOR:
Monika Lorencová
IČ:
69793298
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
2000725748/2010 - FIO BANKA, a.s.
WEB:
www.neposeda.org

AUTOBUS
Poslání
Cíle

Podporovat zodpovědný přístup dospívajících k řešení
běžných i obtížných životních situací.
Vytvářet bezpečné prostředí, které nabízí mladým lidem
prostor pro sdílení, zažití přijetí, získání podpory a
zpětné vazby, a zároveň je pro ně místem trávení volného času a setkávání v rámci komunity.
Rozvíjení a posilování schopností, dovedností, návyků a
postojů, které snižují rizikové chování ve společnosti.
Podporovat aktivní komunitní život v okrajových lokalitách Prahy, spolupracovat s místními subjekty za účelem
zlepšení životních podmínek a příležitostí dospívajících,
kteří zde žijí nebo tráví svůj čas.

Cílová skupina
Pracujeme s dospívajícími ve věku od 9 do 26 let, kteří žijí nebo tráví svůj čas na
území Prahy 14 a 21, a kteří jsou zasažení nebo ohrožení nepříznivými životními
situacemi.
Tyto situace vychází v případě naší cílové skupiny většinou z omezených možností
trávení volného času, neúspěchů a konfliktů ve školním prostředí, nebo z problematického rodinného zázemí.

NZDM a Terénní program Autobus pracuje s dospívajícími od 9 do
26 let, kteří tráví čas v lokalitách Prahy 14 a 21, a nabízí jim podporu
především ve výzvách spojených s dospíváním, ale i v dalších oblastech
jejich života, a v řešení obtížných životních situacích.
Usilujeme o to, aby si dospívající uvědomovali důsledky svého
chování, přijímali za něj zodpovědnost a dokázali využívat zdroje (své
vlastní a ve své přirozené síti), aby se zlepšovala kvalita jejich života.
Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím preventivního působení,
vytváření bezpečných podmínek pro trávení volného času a posilování
kompetencí, které vedou ke snížení rizikového chování.

ROK 2020 V ČÍSLECH
V roce 2020 jsme kvůli epidemii na nějaký čas zavřeli ambulantní službu a
přesunuli se do online prostředí. Velkou část práce tvořila i pomoc s doučováním v rodinách , které nezvládaly distanční výuku.
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komunitní akce

1279

počet hodin přímé práce

2
230
hodin monitoringu

146

počet klientů

Ve statistických datech není započítána fakultativní
činnost, ale pouze činnosti sociální služby Autobus.

HOPO
Poslání
Cíle

Dospívající, se kterými pracujeme, vědí, jaké důsledky
může mít rizikové chování, usilují o to, aby se chovali
nerizikovým způsobem v běžném životě i v náročných
životních situacích.
Dospívající, se kterými pracujeme, jsou přesvědčeni o
tom, že dokáží ovlivnit svůj život vlastními silami.
Dospívající, se kterými pracujeme, umí požádat o podporu v situacích, ve kterých si nejsou jisti a které jsou pro ně
náročné.
Dospívající, se kterými pracujeme, jsou se svým životem
spokojení.
Pokud vnímají, že s některými oblastmi života spokojeni
nejsou, usilují o jejich zlepšení.

Cílová skupina
Pracujeme s dospívajícími, kteří:
jsou ve věku od 11 do 26 let a čelí mnoha vývojovým úkolům;
žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 20;
- jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací
- chovají se rizikovým způsobem (např. šikana, záškoláctví, užívání návykových
látek aj.),
- nejsou spokojeni se svým životem,
- myslí si, že svůj život nemohou sami svým chováním ovlivnit,
- nemluví o tom, co prožívají a co je trápí,
- znají jen několik možností zvládání zátěže

Dospívání je významné životní období. Přináší mnoho zátěžových
situací a nových výzev. V Nízkoprahovém klubu a Terénním programu
HoPo pomáháme dospívajícím úspěšně zvládnout cestu z dětství do
dospělosti. Usilujeme o to, aby se dospívající rizikovým způsobem
nechovali, případně se tak chovali méně, aby vnímali pozitivní i
negativní důsledky svého chování pro sebe a pro společnost, aby svým
chováním aktivně ovlivňovali svůj život, uměli požádat o pomoc, když
ji potřebují, a byli spokojeni se svým životem. Pracujeme s mladými
lidmi od 11 do 26 let, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 20,
a kteří jsou zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací.

ROK 2020 V ČÍSLECH
V roce 2020 jsme se v době pandemie rozhodli využít svůj čas při omezení
služby k pomoci těm, kteří byli epidemií zasaženi. Dobrovolnický čas jsme
trávili v covidových hotelích a pomoci obyvatelům v lokalitě.
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Ve statistických datech není započítána fakultativní
činnost, ale pouze činnosti sociální služby Hopo.

KŘIŽOVATKA
Poslání
Cíle

Klienti mají dostatek informací a schopností k samostatnému řešení zátěžových situací. Klienti ovládají více
pozitivních způsobů zvládání zátěžových situací a dále je
rozšiřují. Klienti se necítí osamělí, jednají aktivně a jsou
schopni vyhledat si sociální oporu. Klienti se orientují v
nabídce dostupného ubytování, jsou schopni si ho
zajistit.
Klienti znají výši svých dluhů a mají základní informace,
jak řešit svoji dluhovou situaci. Klienti jsou schopni
orientovat se v nabídce na trhu práce, zaměstnání
aktivně hledají a vědí, co je potřeba udělat pro to,
aby si práci udrželi. Klienti jsou schopni hájit své zájmy v
lokalitě,aktivně se zajímají o dění v ní a podílejí se na
něm. Klienti a okolní společnost se vzájemně respektují a
tolerují.

Cílová skupina
Pracujeme s dospělými jedinci, kteří: jsou starší 19 let;
žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14, 20 a 21;
- jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací,
- aktuálně prožívají zátěžovou situaci, - jsou nezaměstnaní,
- intenzivně prožívají pocit samoty, - aktuálně řeší bytovou problematiku,
- aktuálně řeší dluhovou problematiku,
- nacházejí se v konfliktní rodinné situaci, - jsou vyloučeni ze života v lokalitě,
- nejsou dostatečně schopni hájit své oprávněné zájmy.

Posláním terénního programu KŘIŽOVATKA je usilovat o sociální začlenění a
pozitivní změnu v životním způsobu jedinců, kteří se ocitli v situaci, se
kterou si neví rady.
Poskytujeme jim informace, odbornou pomoc a podporu. Snižujeme
dopady sociálně negativních jevů na život v lokalitě.
Vyhledáváme osoby ohrožené sociálním vyloučením, motivujeme je k
aktivnímu řešení své situace a k včasnému využití návazných služeb.
Identifikujeme rizikové situace v rámci komunity a řešíme je ve spolupráci s
partnery.
Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim účinné
řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.

BYDLENÍ
Poslání
Cíle

Program Bydlení vznikl na začátku roku 2020 jako
součást Terénního programu Křižovatka, který působí ve
východní části Prahy.
Poskytujeme podporu osobám v bytové nouzi nebo těm,
kteří jsou ztrátou bydlení ohroženi. Našimi klienty jsou
jak jednotlivci, tak i rodiny. Podporu poskytujeme v
různých fázích, a to dle aktuálních potřeb klienta – od
pomoci s podáním žádosti o městský či magistrátní byt,
uzavření nájemní smlouvy až po komplexní podporu v
bydlení s cílem jeho trvalého udržení. Během roku 2020
jsme podpořili 12 jednotlivců a 16 rodin.

Cílová skupina
Jsme tu pro rodiny i jednotlivce, kteří se stěhují do magistrátního nebo městského bytu
nebo mají podanou žádost o byt.
V rámci služby poskytujeme potravinovou pomoc ve spolupráci s Potravinovými
bankami, velkoobchodníky a dárci. Pravidelně vydáváme nejen potraviny, ale i ošacení
a drobné vybavení do bytů.

Posláním terénního programu Bydlení je usilovat o sociální začlenění a
pozitivní změnu v životním způsobu jedinců či rodin, kteří se ocitli v bytové
nouzi a splňují podmínky pro přidělení městského/ magistrátního bytu.
Poskytujeme informace, odbornou pomoc a podporu v bydlení.
Doprovody na úřady a další instituce jsou významnou činností, kterou
nabízíme. Naše přítomnost klientům v takových chvílích dodává podporu.
Cílem doprovodů je, aby příště klient dokázal využít služby návazné
instituce či si obstaral své záležitosti sám.
Pravidelně pořádáme akce, které mají za cíl začlenit naše klienty do
komunity, ve které nově bydlí.

ROK 2020 V ČÍSLECH
Rok 2020 byl pro nás i klienty rizikovým rokem, ve kterém se zvýšil
počet těch, kteří se vlivem epidemie dostali do nepříznivé finanční i
materiální situace.
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počet městských částí,
se kterými spolupracujeme

2555

počet hodin práce s klientem

6
382
počet hodin monitoringu

308

počet klientů

Ve statistických datech není započítána fakultativní
činnost, ale pouze činnosti sociální služby Křižovatka.

Aplikace EnZetko
Vyvinuli jsme a pustili aplikaci EnZetko, která je interaktivním katalogem nízkoprahových a terénních klubů po celé české republice.
Součástí aplikace je možnost live konzultace s psycholožkou na chatu, která je k
dispozici dospívajícím.
V roce 2020 jsme aplikaci zaktualizovali a rozšířili mezi další NZDM kluby.

1913
63
421

stažení aplikace pro Android a iOS
zapojených NZDM klubů
dětí, které využily služeb psycholožky

BEZ NICH BYCHOM NEBYLI
01 - 04

Děkujeme za finanční podporu naší činnosti

Děkujeme spolupracujícím subjektům,
partnerům v lokalitě i za materiální
05 - 08
pomoc

Česká asociace streetwork
Župan
Armáda spásy
Naděje
Charita
Progressive
Fórum terénní práce
Mumraj
Fotbal pro rozvoj (Liga férového
fotbalu)
Plechárna
KC Kardašovská
KD Kyje

Magistrát hl. m. Prahy
MPSV
ÚMČ Praha 14
ÚMČ Praha 20
ÚMČ Praha 21
Merkur
Nadační fond Avast
C&A
Restaurace Blatnice
Pepino
IKEA
Huawei
Coca-Cola

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat lidem, kteří žijí
v lokalitě, kde působíme, a kteří činnost naší organizace podporují.

Děkujeme všem, o které jsme se v roce 2020 mohli opřít.

