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Údaje o navrženém: 

 

Zdůvodnění návrhu na nominaci: 

- kvalita odvedené práce  
(důvody – za co je navržen na 
cenu, konkrétní příběh, přínos pro 
obor) 
  
 

Tým pracovníků Beztíže již několik let odvádí výbornou práci na poli sociálních služeb. 
Důkazem toho je rozšíření jejich působnosti i za hranice Prahy 3, opakované žádosti 
z radnic městských částí s výzvou o spolupráci, a mnoho dalších nadstavbových činností. 
V nedávné době Beztíže prošla audity České asociace streetwork bez výhrad a svou 
kvalitu tak „zpečetila“.  
Co je však nutné vyzdvihnout a i proto tým Beztíže navrhuji na tuto cenu, je jejich 
zaměření na socializaci klientů, s využitím jejich začlenění do školského volnočasového 
zařízení. Ač se na první pohled zdá toto spojení spíše komplikací, narážející na tradiční 
rozdělení na jednotlivé resorty, v Ulitě jsme z tohoto spojení vytěžili maximum. Tým 
Beztíže za pomoci pedagogů Ulity realizuje koncept sociální inkluze, kdy nejprve zcela 
přirozeně a v posledních letech i řízeně propojuje dvě zcela odlišné cílové skupiny. Na 
jedné straně klienty nízkoprahových klubů a streetwork, v drtivé většině představující 
ohroženou romskou mládež, na straně druhé mainstreamovou mládež docházející na 
pravidelné i nepravidelné aktivity do Ulity (hrazené kroužky, workshopy, tábory, akce, 
apod.).  
Tým realizuje řízené inkluzivní akce, kam jsou zvány obě cílové skupiny, aby se při 
společných aktivitách potkávaly, komunikovaly, řešily problémy, poznávaly svět z opačné 
sociální skupiny a v bezpečném prostředí tak postupně dokázaly posunout hranice a 
nakonec možná i prasknout svou sociální bublinu. 
Tyto skupiny se v běžném životě nepotkávají. Tým realizátorů plánuje akce s různým 
zaměřením, vždy s takovým tématem a obsahem, aby zaujal obě cílové skupiny. Mohli 
jsme tak být svědkem např. zorbingu, sportovních turnajů, parkour workshopu, ale i 
únikové hry, letní grilovačky nebo robotiky. 
Díky zaměření týmu Beztíže i tímto směrem a jejich efektivní práci na poli propojování 
cílových skupin se nám v Ulitě daří do značné míry řešit otázku sociálního vyloučení 
romské komunity, společné soužití dvou odlišných kultur, rasismu, mýtit předsudky  
obou stran a především vychovávat tolerantní mládež napříč všemi skupinami. I nadále 
budeme hledat cesty pro společné trávení volného času bez rozdílu věku, původu i 
sociálního zázemí. 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení  
Kateřina 
Jarošová 

profese 
 

 
pedagog 

telefon 775087811 zaměstnání ředitelka DDM Ulita 

adresa Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 

 
Ředitelka organizace, tedy nadřízená týmu Beztíže 

Identifikace navrženého kandidáta 
(název zařízení / programu, 
kontaktní údaje - adresa, telefon, e-
mail, web)  

 
Beztíže,  
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita,  
Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 
klumpar@ulita.cz, beztize.ulita.cz 

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok 

 
Beztíže je oddělením Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, které se zaměřuje na 
ohroženou mládež a prevenci rizikových jevů. Realizuje 2 sociální služby (NZDM a TP) ve 3 
lokalitách – Praha 2, 3 a 10, výjezdové akce, resocializační pobyty, akce pro veřejnost, 
preventivní akce pro mládež s širokým záběrem, preventivní programy pro školy, Beztíže 
je také součástí Komunitního centra Žižkov. Poslední dva roky se snaží využít jejího 
postavení jako součásti volnočasového školského zařízení na poli inkluze. 
 

mailto:klumpar@ulita.cz


k navrženému  

 
Prohlášení 
navrhovatele: 
 

Tímto potvrzuji pravdivost uvedených údajů. Dále tímto potvrzuji, že jsem navrženého o tomto návrhu 
informoval (včetně uvedených údajů) a že navržený souhlasí.  
 
 V Praze dne 7.5.2018 podpis (tiskacím)      JAROŠOVÁ KATEŘINA 

 

NEZBYTNÁ PODMÍNKA 
!!!!! Navrhující musí informovat navrženého o tom, že jej navrhuje a vyžádat si jeho ústní souhlas a potvrzení pravdivosti 
údajů !!!!!! 
NAVRHOVANÝ TÝM MUSÍ POSLAT DO ČAS SVOU AKTUÁLNÍ FOTOGRAFII.  
 
Do kdy musí být návrhy předloženy: 
- musí být předloženy nejpozději do 27. 7. 2018 
- musí být poslány VÝHRADNĚ emailem na adresu portal@streetwork.cz 
 
V případě chybného nebo nedostatečného vyplnění formuláře bude navrhovatel osloven, aby údaje doplnil, a to 
nejpozději do 2 dnů od odeslání výzvy k doplnění. Pokud tak neučiní, nebude návrh vzat v potaz. 
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