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Husitské centrum o.p.s. bylo
založeno v roce 2001 iniciativou
několika členů tehdejšího
vedení pražské diecéze Církve
č e s ko s l o v e n s ké h u s i t s ké .
Jejich záměrem byl návrat k
prvorepublikovému modelu
církve, který viděl náboženskou
o b e c n e j e n j a ko ce n t r u m
duchovní, ale i společenské a
kulturní.

POSLÁNÍ

ORGANIZACE

Husitské centrum o.p.s. společně s Náboženskou obcí CČSH

Otevíráme prostor pro děti,

na Praze 3 provozují Komunitní centrum na Žižkově, které se

mládež, rodiny i jednotlivce,

věnuje čtyřem oblastem - sociální (Nízkoprahový klub Husita,

seniory, lidi bez domova a další

program Husátko), komunitní (zahrádka Meduňka, společné

ohrožené skupiny obyvatel hl.m.

vaření, prádelna pro lidi bez domova), duchovní (pravidelné

Prahy a nabízíme jim pomoc,

bohoslužby, křesťanská meditace, duchovně kulturní akce,

prostor pro kreativitu, kulturní

romsko-české bohoslužby) a kulturní (divadla, koncerty).

vyžití a zážitek sounáležitosti s
komunitou.

Organizace Husitské centrum o.p.s. se zaměřuje/soustředí hlavně

Rozvíjíme příjemný veřejný

na práci s dětmi, mladými lidmi a celou komunitou v oblasti

prostor, který slouží jako místo

sociální práce a volného času.

relaxace, zábavy ale též jako
místo pro aktivní zapojení se do
komunitního života na Žižkově/
Praze 3 a budování přirozené
sociální sítě.
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Poskytovat kvalitní sociální službu a volnočasové
a komunitní programy.

1

Být flexibilní, dynamickou a kreativní organizací
se stabilním zajištěním finančních zdrojů.

2

Být respektovaným partnerem pro odbornou i laickou
veřejnost a regionální instituce.

3

Být organizací, která napomáhá rozvoji občanské
společnosti na komunální úrovni.

4

Aktivně spolupracovat s organizacemi, které
se zabývají prací s dětmi, mládeží a celou komunitou.

5

Zvyšovat povědomí o aktivitách
Církve československé husitské.

6

Pozvedat kvalitu oboru sociální práce.

7
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C Í L E ORG A N I ZAC E
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„V tomto životě
nemůžeme dělat velké
věci. Můžeme dělat
jen malé věci s velkou
láskou.“
		- Matka Tereza

Projekt „Nízkoprahový klub Husita“ v roce 2020 dovršil 16. rok své
existence na Praze 3.

CÍLE A POSLÁNÍ
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
je sociální služba určena dětem a mladým
lidem, kteří zažívají obtížnou životní situaci.
Věkové rozpětí uživatelů služby je 6-26 let.
Klub může zdarma navštěvovat každý, kdo
spadá do výše zmíněné cílové skupiny a
to bez rozdílu etnicity, vzdělání, sociálního
původu, příslušnosti k subkultuře či
světonázoru.

Naším posláním je pomáhat dětem a
mládeži ze sociálně znevýhodněného
prostředí Prahy 3 a přilehlých lokalit.
Nabízíme uživatelům bezpečný prostor,
základní poradenství, podporu a
smysluplné využití volného času.

Cílem NPK Husita je mladý člověk, který
je soběstačný, sebevědomý, má ukončené
vzdělání, uplatní se na trhu práce a ví kam
se obrátit, když potřebuje pomoc.
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S TA LO

SE V ROCE 2021

Provoz NPK Husita je zajištěn díky
finanční podpoře Církve československé
husitské, dotací a grantů Magistrátu hl.m.
Prahy a Městské části Praha 3.
Rok 2021 byl pro nás rokem obnovy.
Děti se začaly vracet do školních lavic
a my jsme se vrátili zpět k pravidelným
aktivitám a osobním setkáním. Přesto
bylo stále patrné, že se světem přehnala
pandemická vlna a máme co dohánět.
S našimi klienty jsme doháněli především
školní povinnosti a pracovníci se věnovali ve
velké míře doučování. Covid však nenarušil
jen vzdělávací proces, ale také vztahy v
kolektivu a dětskou psychiku.
Na stmelování, setkávání a pořádání
venkovních aktivit jsme se zaměřili
především v průběhu jarních a letních
měsíců. Uspořádali jsme jeden víkendový
výjezd k Máchovu jezeru ve spolupráci s
nízkoprahovým klubem Beztíže a jednu
přespávací akci na klubu pro holčičí část
našich klientů.

Do našeho týmu jsme s radostí přijali novou
kolegyni Nicole Buzičovou, která se stará o
koordinaci programu na klubu, vymýšlení a
organizování aktivit a témat. Nováčka jsme
přivítali také v řadách peer pracovníků.
Lukáš Virak se ujal vedení sportovních
workshopů, které měly u klientů velký
úspěch. Mezi dlouholeté pravidelné aktivity
patří také taneční kroužky pod vedením
lektorky a peerpracovnice Evy Džobákové.
Tanečnice se během roku účastnily
mnohých vystoupení na našich akcích a
na festivalu romské kultury Khamoro a na
podzim si udělaly také jednodenní výlet
do Liberce.
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R OK 2021
rozvojový audit realizovaný Českou asociací
streetwork. Tímto auditem jsme úspěšně
prošli na podzim letošního roku. Děkujeme
všem pracovníkům za jejich vytrvalou,
svědomitou a profesionální práci, díky které
můžeme poskytovat pomoc potřebným
na vysoké úrovni.
V závěru roku nechyběly dárky od iniciativy
Krabice od bot, vyrábění adventních
věnců a vánoční besídka. Během celého
roku probíhalo množství jednorázových
i pravidelných workshopů (kytara, tance,
sebeobrana, šití, vaření, …)

Během jarního metodického výjezdu
jsme se připravovali na nadcházející

Léto se neslo ve jménu venkovních
aktivit. Ještě před koncem školního
roku jsme mezi sebou přivítali Ivetu
Kokyiovou z Nové školy o.p.s. která
odpovídala na zvídavé otázky klientů
ohledně romské kultury a tradic, které
jsou součástí jejich identity. Během
léta jsme také ve spolupráci s Radou
mládeže, Školou improvizace a Terapií
mezi stromy realizovali dva běhy
příměstského tábora. Během tábora
jsme se snažili opět vzbudit týmového
ducha a pomoci klientům znovu si
zvyknout na spolupráci v kolektivu.
Naši partneři si spolu s našimi pracovníky
připravili programy nabité aktivitami,
hrami a soutěžemi. Oba běhy jsme
uzavřeli přátelskou olympiádou, do

které se zapojili také všichni pracovníci, a
kde nebylo vítězů ani poražených. Ve zbytku
teplých dní jsme se vypravili na výlet na
Petřín nebo do jumparku a uspořádali také
další ročníky pravidelných oblíbených akcí
Schoolbreak a Běh pro Husitu.

Výroční zpráva 2021 Husitské centrum o. p. s.

L ET N Í R A D O ST I

P ROJEKTY 2021
Projekt „Nízkoprahový klub Husita“ v roce 2020 dovršil 16. rok své
existence na Praze 3.

T A NEC N Á S BAVÍ & Z VO L SI SVO U CE STU
Cílem projektu Tanec nás baví bylo zajistit alternativu
tanečního volnočasového kroužku pro děti a mládež na
Praze 3, které z různých důvodů nechtějí nebo nemohou
navštěvovat klasické pravidelné taneční kroužky. Taneční
kroužky probíhaly 2x týdně v pondělí a úterý od 13:00 do
16:00 hod. v sále Nízkoprahového klubu Husita. V pondělí
tančí přípravka s názvem Romani a v úterý pokročilá
skupina s názvem Gitane. Kroužky neprobíhaly celý rok,
díky nařízením vlády spojeným s onemocněním Covid-19.
V době, kdy kroužky nemohly probíhat, lektorka tance
poskytovala online lekce a děti natáčely videa z domova.
Romani a Gitane vystupovali v roce 2021 na romskočeských bohoslužbách, festivalu Khamoro, akcích NPK
Husita (Schoolbreak, Běh pro Husitu). Uskutečnil se
výjezd do Liberce, který byl odměnou za celoroční práci.
Projekt Zvol si svou cestu zajišťuje dětem a mladým
lidem, kteří ze sociálních a ekonomických důvodů
nechtějí nebo nemohou navštěvovat klasické sportovní
kroužky na pražském Žižkově, nabídku pravidelných
sportovních aktivit, sportovních akcí a přispívá tak k
vytváření pozitivního vztahu k pohybu a seznámení se
s různými druhy sportů.

S PO LU PR ÁC E
Velmi si vážíme veškeré navázané spolupráce.
Krom stávajících partnerů jsme letos navázali
kontakt s Novou školou, Školou improvizace,
Radou dětí a mládeže a Terapií mezi stromy.
V letošním roce jsme se také zapojili do
projektu České asociace sstreetwork
S p o l e č n ě o d b o r n ě , k te rá p o s ky t u j e
odborné metodické vedení, podporu a audit.
Cílem je sdílení dobré praxe a zkvalitnění
poskytovaných služeb.
12

Z finančních prostředků projektu Zvol si svou cestu jsme
zakoupili trvalé sportovní vybavení, o které děti samy
projevily zájem (gymnastická stuha, vybavení na box,
obruč, frisbee, badmintonové pálky, basketbalový koš).
Jednou týdně pro tyto děti pořádáme lekci boxu, který
lektoruje Lukáš Virák, který je dlouholetým klientem NPK
Husita a jehož lektorné bylo hrazeno z tohoto projektu.
Lekce boxu probíhají každou středu od 13:00 – 17:00 s
přestávkami, kde se věnujeme zdravé výživě, zdravému
životnímu stylu a práci s agresí. Zakoupili jsme vstupy
na bowling, do sportovního centra Gutovka, bobovou
dráhu a Jumpark.
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R OK 2021 V ČÍSLECH

Popis

Počet

Návštěvnost za rok 2021

920

Počet hodin přímé péče

689

Počet aktivních klientů

84

Nově uzavřené smlouvy

11

Zájemci o službu

24
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V letošním roce jsme navzdory nepříznivé situaci nakontaktovali 24 nových klientů, kterým jsme
pomáhali zejména v oblastech spojených se školní přípravou. a s realizací vlastních nápadů pro
trávení volného času. Během pandemie Covid-19 jsem pomáhali hodně klientům s domácími
úkoly, doučováním a poskytnutí prostorů pro online výuku (rozšířená otevírací doba NPK Husita
i na dopolední hodiny, kdy klienti mohli využít vybavení NPK Husita a připojit se na online
hodiny). Převážně se jednalo o děti a mladiství navštěvující ZŠ Cimburkova.

G ALE R IE

14
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OK poradna byla zřízena v
roce 2019 Husitským centrem o.p.s. Poskytuje sociálně
terapeutické poradenství a aktivizační činnosti a
výjezdy, komunitní terén a pořádá veřejné komunitní
akce s preventivním přesahem.

Žižkově pocházejí klienti ve velké míře z Prahy 3.
Činnost poradny je do konce října 2020 financována
ze Strukturálních fondů EU, díky čemuž mohou být
poskytované služby pro klienty zdarma (Komunitní
centrum při CČSH CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000787).

Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé, dospělí a
rodiny žijící nebo pracující v Hlavním městě Praha.
Díky dlouholeté působnosti organizace na pražském

N ABÍZ ÍME
•

Pomoc a poradenství v nepříznivých
sociálních situacích

•

Pomoc při vyřizování žádostí

•

Doprovody do institucí (úřad, lékař,
škola…)

•

Pomoc při řešení bytové situace

•

Individuální, párové, rodinné terapie

•

Terapeutické skupiny zaměřené na
zdraví životní styl a rodinné soužití

•

Seberozvojové skupinové aktivity

•

Terénní služby

K O M UN I T N Í T ER ÉN A S O CIÁLNĚ PR ÁVNÍ OCHR ANA DĚT Í
V komunitním terénu monitorujeme lokalitu Prahy 3,
ubytovny, sociálně vyloučené lokality, místa nemísta.
Komunitní terén je tu pro ty, kteří jsou nejvíce ohroženi
sociálním vyloučením, pro ty, kteří jsou z jakéhokoliv
důvodu v situaci, kdy i vyhledat pomoc může být
nepřekonatelnou překážkou.
16

Jsme tu pro ty, kteří se v systému služeb nevyznají
a někdy ani netuší, že je tu někdo, kdo je může při
cestě z nelehké situace doprovázet. V letošním roce
jsme se zaměřili na rozvoj terénních služeb a v týmu
jsme přivítali novou kolegyni Irenu Kardovou.
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STALO SE V R OCE 2021

Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé, dospělí a
rodiny žijící nebo pracující v Hlavním městě Praha.
Díky dlouholeté působnosti
organizace na pražském
Žižkově pocházejí klienti ve
velké míře z Prahy 3. V roce
2021 se poradna musela
plně přizpůsobit novému
režimu v covidové době. Svou
působnost omezila ve smyslu
pravidelných komunitních
setkání a zaměřila se více na
individuální práci jak fyzicky
face to face tak v online
prostředí. Zároveň vznikla
nová služba potravinové
pomoci, která poskytuje
dlouhodobou podporu
klientům v nepříznivé
životní situaci, která byla
často umocněna pandemií.
Klientům je poskytována
nejen materiální pomoc, ale
také individuální terapeutická
a sociální podpora a
skupinová setkávání. Práce
na vlastní nepříznivé situaci a
účast na skupinových a individuálních sezeních jsou
podmínkou pro získání materiální pomoci.
Během uplynulého roku navzdory krizové situaci
proběhlo několik menších komunitních a rodinných
akcí. Za všechny lze zmínit Rodinný den, který v
komunitním duchu podporuje propojování rodin i
zdravou soutěživost. Účastníci soutěžili v rodinných
týmech v jednoduchých pohybových a vědomostních
disciplínách a poté společně poobědvají.
Konaly se také některé krátkodobé workshopy, díky
kterým se účastnice naučily šít nebo vázat věnce. Tyto
aktivity podporují sounáležitost, návrat k tradicím a
zvyšují kompetence účastnic.
V neposlední řadě probíhaly i některé pravidelné

aktivity, které byly realizovány online i face to face.
Na kafíčko je aktivita, která umožňuje klientům přijít
pro podporu nebo pomoc, často jde také o první
kontakt s OK Poradnou, takže se zde mohou dozvědět
o všech nabízených službách a možnostech pomoci.
Pošli to dál je iniciativa podporující členy komunity
k aktivnímu zapojení do práce pro komunitu. Lidé,
kteří se jí účastní, se zapojují jako pracovníci v
sociálních službách, lektoři
volnočasových aktivit nebo
příležitostní koordinátoři
během akcí. V bezpečném
prostoru mohou sdílet své
zkušenosti inspirovat se a
přicházet s novými nápady
na aktivity, které mohou
pomoci komunitě. Celkem
touto aktivitou prošlo
letos 10 účastníků, kteří se
pravidelně zapojovali.
Jóga s hlídáním pro rodiče
je pravidelnou aktivitou,
která poskytuje prostor
ženám (ale i mužům), kteří
si potřebují odpočinout a
zrelaxovat a udělat tak něco
pro svou fyzickou a duševní
pohodu.
Základ OK Poradny tvořili i
v uplynulém roce sociální
poradenství a terapeutické
služby. Díky získanému pověření SPOD poskytovala
OK Poradna i služby rodinám v režimu SPOD. V přímé
práci strávili pracovníci přes 775 hodin, z toho 515 v
rámci terapeutických služeb, 189 v rámci komunitní
poradny a 27 v rámci potravinové pomoci.
V neposlední řadě došlo k rozvoji terénních služeb,
které se zaměřovaly na práci s rodinami v jejich
přirozeném prostředí, zejména v domácnostech a
na ubytovnách. V terénních službách jsme strávili
bezmála 50 hodin v přímém kontaktu s klienty, do
tohoto času se napočítá čas strávený monitoringem
krizových míst a vyhledáváním klientů.
Celkově jsme v projektu OK poradny strávili s našimi
klienty 845 hodin a setkali se se 167 klienty během
175 otevíracích dnů.
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OK poradna byla zřízena v roce 2019 Husitským
centrem o.p.s. Poskytuje sociálně terapeutické
poradenství a aktivizační činnosti a výjezdy,
komunitní terén a pořádá veřejné komunitní akce
s preventivním přesahem.

KOMUNITNÍ

CENTRUM

Ž IŽKOSTEL

Věříme v potenciál komunit a naším posláním je nabízet
bezpečný, svobodný, přátelský, božský a boží prostor pro
seberealizaci jednotlivců a skupin, propojování a sdílení životů
včetně nesnází, ve kterých nabízíme pomoc.

Komunitní centrum spoluzakládají Husitské centrum o.p.s
a Náboženská obec CČSH na Praze 3. Stavíme na pevných
základech dlouholeté práce s komunitou (od roku 2004
pracujem s rodinami z Prahy 3), ale také nových přístupech ke
komplexní komunitní práci, otevřenosti církví k široké veřejnosti,
podporujeme rozvoj alternativního kulturního života a živé
sousedské vztahy.

R E KO N ST RU KCE

18

V květnu 2020 odstartovala kompletní
rekonstrukce našich prostor Žižkova sboru
na náměstí Barikád na Praze 3 . Krátce po
zahájení prací jsme bohužel odhalili tak
rozsáhlé poškození nosných konstrukcí,
že ve stavbě nešlo podle stávajících plánů
dál pokračovat. Na základě statických
posudků musela být budova z velké části
odstraněna, neboť hrozilo její zřícení. Tuto
skutečnost bohužel neodhalil předchozí
stavebně technický průzkum.

Čekal nás však další nelehký úkol v podobě
zpracování nové projektové dokumentace
pro částečně novou stavbu a spolu s tím
i nová závazná stanoviska dotčených
orgánů. Stavební dokumentaci jsme od
projekční firmy obdrželi na konci letních
práznin. V současnosti se intenzivně
pracuje na vybudování základů a nahrazení
nestabilních prvků stavby.

Všechny tyto skutečnosti jsme oznámili
stavebnímu úřadu, ten nám nejprve
nařídil zastavení všech prací a v zápětí
dokonce nařídil demolici celého objektu. S
touto skutečností jsme se nemohli smířit,
proto jsem zahájili dlouhá vyjednávání
se stavebním úřadem. Jejich výsledek
přinesl úspěch a stavební úřad vzal své
rozhodnutí o odstranění stavby zpět na
základě předložených posudků.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte
na koordinátorku rekonstrukce Táňu
Jírovou, 604 588 250

Děkujeme též správní a dozorčí radě,
sousedům, přátelům a všem dalším lidem,
kteří nám pomáhají. Díky jejich práci a
podpoře můžeme naplňovat cíle svého
poslání.

K ONTAKTY
Husitské centrum o.p.s.
Sídlo: V Tišině 3, Praha 6 – Bubeneč
IČO: 26 48 69 71
Číslo bankovního účtu: 837285001/5500

Zřizovatel:
Pražská diecéze Církve československé husitské
Sídlo: V Tišině 3, Praha 6 – Bubeneč

Předseda správní rady:
Ing. Martina Hájková
Správní rada:
Mgr. Eva Mikulecká
Mgr. Kristýna Ptáčková
David Večeřa
Mgr. Ondřej Chrást
Mgr. Kateřina Klasnová

Dozorčí rada:
Mgr. Martina Viktorie Kopecká
Bc. Michaela Burdová
Mgr. Zdeněk Břeň
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Velice děkujeme všem donorům (Pražská
diecéze - Církev československá husitská,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Magistrát hl.m. Praha, Městská část Praha
3,) a dárcům (Fabio Melloni), spolupracujícím
organizacím (Beztíže, R-mosty, Pražská
pracovní skupina Župan, Česká asociace
streetwork, Restart shop, Divadlo PONEC
- divadlo pro tanec, Člověk v tísni, Škola
improviza ce, Meta o.p.s, Prostor 39)
Husově institutu celoživotního vzdělávání,
nadaci Albatros ,mediálním partnerům,
supervizorům, spolupracovníkům,
peer pracovníkům, praktikantům a
dobrovolníkům.
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P ODĚKOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
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F INANČNÍ ZPRÁVA 2021
		
ROZVAHA k 31.12.2021			
			
AKTIVA
620 353,00 Kč
			

PASIVA

620 353,00 Kč

Pokladna

41 407,00 Kč

Fondy

8 431,00 Kč

Běžné účty

578 946,00 Kč

Nerozdělený zisk

40 966,00 Kč

Hospodářský výsledek 2021

5 091,00 Kč

Závazky

277 618,00 Kč

Výnosy příštích období

288 247,00 Kč

					
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2021
			
VÝNOSY
		

   3 277 311,00 Kč NÁKLADY

Tržby - terapie

  178 661,00 Kč

Spotřeba materiálu   220 920,00 Kč

Přijaté příspěvky a dary

  196 022,00 Kč

Služby

  1 028 816,00 Kč

Provozní dotace

  2 884 108,00 Kč

Mzdové náklady

   2 017 205,00 Kč

Ostatní výnosy

  18 520,00 Kč

Ostatní náklady

   5 279,00 Kč

Hospodářský výsledek

    5 091,00 Kč
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   3 272 220,00 Kč

V roce 2021 byli členy týmu:

LUCIE HAŠKOVÁ,
ANNA ZAVŘELOVÁ,
HANA DEVÁTÁ
ZDENĚK BŘEŇ,
MICHAELA ŠŤASTNÁ,
ZUZANA GRANČAIOVÁ,
NICOLE BUZIČOVÁ
IRENA KARDOVÁ
ONDŘEJKA BRABCOVÁ,
MIRKA VIRAKOVÁ,
EVA DŽOBÁKOVÁ
22
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L IDÉ A KONTAKTY

M G R . L U C I E H A Š KOVÁ
Ředitelka služeb
Tel.: 605 860 906
lucie.haskova@husitskecentrum.cz

M G R . T Á Ň A J Í R OVÁ
Provozní ředitelka
Tel: 605 588 250
tana.jirova@husitskecentrum.cz

M G R . A N N A Z AVŘ E LOVÁ
+420 722 228 328
Anna.zavrelova@husitskecentrum.cz
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Vedoucí NPK Husita

2021

Vypracovala a graficky zpracovala Michaela Šťastná. Fotografie archiv NPK Husita, Kristina Reznik, Jakub Kačmačík
Více informací naleznete na www.komunitnikostel.cz

