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1. Poslání organizace 
Občanské sdružení Člověk člověku je zaměřeno na 
sociální práci a prevenci sociálně patologických jevů 
ve společnosti. Za tímto účelem sdružení realizuje 
projekt Spokojená rodina, Probační program a vzdělávací 
a osobnostně růstové aktivity, vzdělávání profesionálů 
v pomáhajících profesích. S ohledem na individuální 
potřeby uživatelů služby pomáhají hledat cestu 
ke spokojenému životu, podporují a pomáhají rozvíjet 
sebeúctu a svobodu uživatele, motivují je k převzetí 
zodpovědnosti za svůj život, učí je respektu k sobě 
i druhým.

PRINCIPY:

• Rovnoprávnost a respekt
Ke všem uživatelům přistupujeme s respektem 
k jejich lidské důstojnosti bez ohledu na jejich věk, 
pohlaví, sociální vrstvu, náboženskou či etnickou 
příslušnost. Vytváříme prostředí, ve kterém uživatelé 
mohou svobodně volit řešení své situace s vědomím 
důsledků své volby. Pracovníci jsou si vědomi práv 
uživatelů a dodržují je.

• Rozvíjení osobního potenciálu uživatelů
Prostřednictvím služeb umožňujeme uživatelům 
řádně se zapojit do rodiny a společnosti a prožít 
tvořivý, plnohodnotný život. Při práci se zaměřujeme 
na pozitivní osobní zdroje a dovednosti uživatelů, 
kteří se tak naučí uvědomovat si své lidské stránky, 
přijímat je a dále rozvíjet a využívat pozitivní stránky. 

• Profesionalita
Všichni pracovníci musí splňovat profesní kritéria 
daná platnými zákony a dále se průběžně vzdělávají 
formou účastí na seminářích, supervizích, popř. 
jiných odborných akcí zaměřených sebezkušenostně 
nebo růstově. Pracovníci jsou flexibilní vůči 
uživatelům, respektují jejich individuální potřeby 
a službu jim přizpůsobují. Součástí profesionality 
našich pracovníků je i respekt vůči svým potřebám 
a možnostem. V průběhu služby pracovníci zohledňují 
kontext uživatele a pokud je to v jeho zájmu, 
spolupracují s dalšími organizacemi nebo odborníky. 
Pracovníci jsou vázání etickým kodexem a zásadou 
mlčenlivosti. 
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Rok 2010 byl plný událostí – zejména organizačních. 
Na základě rozhodnutí z roku 2009 jsme zrušili 
poskytování registrovaných sociálních služeb a zaměřili 
jsme se pouze na dva dotované projekty, zejména 
potom na program Spokojená rodina. Ze zpětné vazby 
od uživatelů vyplynulo, že toto je nejžádanější služba 
a zaslouží si tedy rozšíření, více energie a péče.
 
I nadále potom poskytujeme další rozvojové aktivity jako 
jsou sebezkušenostní semináře. Párová či individuální 
terapie je nadále zajišťována odborníky, kteří externě 
spolupracují s Člověk člověku, o. s.

Dalším velkým krokem bylo stěhování. Protože prostory 
v Legerově ulici nevyhovovaly jak z finančních, tak 
i z kapacitních důvodů, našli jsme prostory, které 
vyhovují mnohem více. V „Legerce“ jsme nájem 
ukončili k 30. červnu. Během léta jsme si pronajímali 
prostory pouze na jednotlivé konzultace či semináře 
a konečně 1. září jsme se nastěhovali do našich nových 
prostor. Nyní sídlíme na adrese Děkanská vinice I 16, 
140 00 Praha 4.

2. Rok 2010 ve zkratce…



Program plně hrazený magistrátem hl. města 
Prahy a jednotlivými městskými částmi. Spolupráce 
s úřady městských částí a magistrátem MHMP je 
v oblasti redistribuce klientů, výměny informací apod. 
Spolupracujeme s pracovníky a kurátory Humanitního 
odboru ÚMČ Praha 1, 4 a 10.

Projekt Spokojená rodina je určen pro celé rodiny nebo 
její jednotlivé členy, které jsou ohrožené těžkou životní 
situací. Pracujeme na změně dopadu těžké situace 
a na „uzdravení“ rodiny jak s jednotlivci, tak s celou 
rodinou nebo se skupinou uživatelů. 

O přijetí zájemce do programu může požádat sám 
uživatel, případně kurátor městské části, u něhož je 
uživatel v péči. Přijímání probíhá při osobní schůzce, 
které se účastní uživatel (případně se svým zákonným 
zástupcem) a pracovníci programu. 

Uživateli pracuje s klíčovým terapeutem, se kterým 
probíhají individuální setkání. Individuální terapie je 
dotována 10 hodinami, v rámci kterých si uživatel může 
pozvat rodinné příslušníky. Pokud je rodina k terapii 
přizvána, na práci se podílejí dva terapeuti, sám klíčový 
pracovník a druhý nezávislý odborník. Skupinový 
program je veden dvěma terapeuty a odborným 
asistentem. 

Vzhledem k velkému zájmu o tento program jak ze 
strany uživatelů, tak ze strany kurátorů městských částí, 
rozhodli jsme se na projekt Spokojená rodina soustředit 
a snažit se maximálně navýšit jeho kapacity. Bohužel 
se nám zatím nepodařilo získat dostatečný finanční 
obnos. Proto se v roce 2011 pokusíme najít fundraisera, 
který by program Spokojená rodina finančně zajistil 
z dlouhodobého hlediska.

3. Spokojená rodina
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Program je financován z prostředků Ministerstva 
spravedlnosti ČR.
 
Probační program, který je pod názvem „Sebeúcta – 
Řekni to přímo“ – program zvládání stresových situací 
akreditován Ministerstvem spravedlnosti, je určen pro 
klienty Probační a mediační služby s cílem snížení rizika 
opakování trestné činnosti.
Skládá se ze dvou částí: skupinového programu 
„Sebeúcta – Řekni to přímo“, a návazné individuální 
péče. V rámci individuální práce je pak možné pracovat 
s uživatelem i na změně jeho obrazu vlastní rodiny. 
Při zařazení uživatele do programu spolupracujeme 
jednak s PMS, která nás průběžně informuje 
o jednotlivých klientech, a s kurátory z městských částí. 
Zástupce PMS nebo kurátor jsou přítomni na naší 
informační schůzce s uživatelem a jeho právním 
zástupcem, kde zúčastnění podepisují Dohodu o účasti 
uživatele na probačním programu.

Vzhledem k nízkému zájmu o tento program 
(a z důvodu opakované nutnosti vracet dotaci) jsme se 
ho rozhodli v roce 2011 již nerealizovat.

4. Probační program „Sebeúcta“



…PRO ŽÁKY ZŠ A STUDENTY SŠ

• zaměřeno na prevenci rizikových jevů (závislosti, 
šikana, agresivní chování, předčasná sexualita)

• změna komunikace v kolektivu
• posílení sebeúcty jednotlivců, budování vzájemného 

respektu

červen:
• Sebeúcta – Řekni to přímo – program 

pro 3. a 7. třídu ZŠ Guttova Praha 10 
říjen:

• Sebeúcta – Řekni to přímo – tři programy prevence 
pro 2. a dva 3. ročníky Stojanova gymnázia 
Velehrad 

listopad, prosinec:
• Sebeúcta – Řekni to přímo – dva programy pro dvě 

7. třídy ZŠ Guttova Praha 10 

5. Programy prevence rizikového chování…
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Semináře pro laiky i odborníky, kteří se chtějí dále 
vzdělávat, poznávat sami sebe či změnit dopad těžkých 
životních situací pomocí zážitkových programů.
Tématy těchto seminářů jsou např.: sebeúcta, svoboda, 
respekt, ztráty, smrt, rodinné vztahy.
Tyto semináře jsou plně hrazené účastníky. 

V roce 2010 bylo realizováno:

březen:
• Cesta do hlubin ženské duše

červen:
• Rodinné mapy Radima R.

září:
• Sebeúcta – řekni to přímo, výcvik komunikace pro 

dospělé
říjen:

• Sebeúcta – řekni to přímo, výcvik komunikace 
mládež od 9 do 14 let 

• Rodinná rekonstrukce Radima R.
prosinec:

• Večírek částí páru Lenky a Milana S.

6. Semináře pro laiky a odborníky



Odborný garant 
Mgr. Rebeka Trepačová 

Personální zajištění

• Mgr. Iva Rainerová – předsedkyně sdružení 
 lektor a terapeut programu Spokojená rodina, 

Probačního programu
 vedení seminářů a skupinových programů 

• Mgr. Klára Konvalinová – statutární zástupce
 lektor a terapeut programu Spokojená rodina, 

Probačního programu
 vedení seminářů a skupinových programů 

• Ester Karasová – člen výboru o. s.
 administrativa projektů a vyúčtování 
 účetnictví 

• Lenka Ságnerová, DiS. – lektor a terapeut programu 
Spokojená rodina, Probačního programu

• MUDr. et Mgr. Luděk Dvořák – lektor a terapeut 
programu Spokojená rodina, Probačního programu

Externí spolupracovníci

• Mgr. Lubica Lichorobiecová – vedení seminářů 
• MUDr. Milada Radosová – vedení seminářů
• MUDr. Luis Radosa – vedení seminářů
• Bc. Sylva Lingová – sociálně právní poradce
• Mgr. Martina Šotková – odborný právní poradce 

(dobrovolnice)
• Helena K. Freyová – vedení Klubu nenáctiletých 

(dobrovolnice)

7. Personální a organizační zajištění projektů
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8. Hospodaření 2010
SPOKOJENÁ RODINA

hrazeno MHMP (oddělení prevence kriminality), MČ Praha 1

VÝDAJE:

 elektřina 4 925 Kč
 plyn 8 900 Kč
 nájem 24 600 Kč
 telefon, internet 6 594 Kč
 kancelářské potřeby 2 481 Kč
 lektorné 72 100 Kč
 účetnictví 400 Kč

celkem  120 000 Kč

PŘÍJMY:
  
 dotace MHMP 80 000 Kč
 dotace MČ Praha 1 40 000 Kč

celkem  120 000 Kč

PROBAČNÍ PROGRAM

hrazeno Ministerstvem spravedlnosti ČR

VÝDAJE:

 elektřina 1 050 Kč
 plyn  1 750 Kč
 nájem 10 500 Kč
 telefon, internet  4 200 Kč
 kancelářské potřeby 1 050 Kč
 lektorné 14 150 Kč
 účetnictví 4 900 Kč

celkem  37 600 Kč

PŘÍJMY:
  
 dotace Ministerstva spravedlnosti ČR 60 000 Kč
 vratka dotace –22 400 Kč

celkem  37 600 Kč
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PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
PRO ŽÁKY ZŠ A STUDENTY SŠ

hrazeno MHMP (oddělení prevence kriminality), MČ Praha 1

VÝDAJE:

 lektorné 33 750 Kč

celkem  33 750 Kč

PŘÍJMY:
  
 MČ Praha 10 15 000 Kč
 Gymnázium Velehrad 44 000 Kč

celkem  59 000 Kč

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

VÝDAJE:

 elektřina 15 315 Kč
 plyn  37 596 Kč
 nájem 97 243 Kč
 telefon, internet  10 695 Kč
 bankovní služby 2 819 Kč
 kancelářské potřeby 8 511 Kč
 akreditace – poplatek 1 200 Kč
 pojištění prostor  1 998 Kč
 ostatní 14 195 Kč

 lektorné 60 400 Kč
 správa webu 4 000 Kč
 účetnictví 4 270 Kč

celkem 258 242 Kč

PŘÍJMY:
  
 lektorné 114 355 Kč
 členské příspěvky 2 580 Kč
 ostatní 60 500 Kč

celkem 177 435 Kč



V roce 2010 se nám podařilo jasněji vyprofilovat směr 
organizace. Ukončili jsme některé klubové a sociálně 
aktivizační činnosti a nadále se chceme soustředit 
především na projekt Spokojená rodina, o který je velký 
zájem jak ze strany uživatelů, tak ze strany kurátorů 
městských částí. Uživatelé jsou natolik spokojeni, 
že dále nabízejí kontakty svým blízkým a povědomí 
o tomto programu se tak šíří. 

I nadále bychom se rádi zabývali terapeutickou péčí 
o rodinu a možná časem rozšířili oblast péče o celkovou 
sanaci rodiny. 

V organizaci pracují pouze odborníci na přímou péči 
s klientem, do budoucna bychom chtěli najmout 
odborníka na fundraising. Umožní nám to tak získat 
větší finanční obnos, což by nám umožnilo efektivnější 
práci. Odborníci by se tak mohli věnovat pouze přímé 
péči a měli by dostatečné zázemí pro svou práci. 
A kapacita programu by se tak jistě mohla rozšířit.

9. Vize do budoucna



Moc dobře se mi s Vámi spolupracuje. Myslím, že jste 
se mnou přečkala dva nejbouřlivější roky v mém životě. 
Během našich sezení si uvědomuju spoustu věcí, resp. 
Někdy si je uvědomuju již svým formulováním, jindy 
Vašimi dotazy. Pomáhá mi to zformulovat si myšlenky, 
potom vím, jak se ke spoustě problémů postavit. (…) 
Nutí mě to přemýšlet a dívat se na životní okamžiky 
z pozic, které by mě předtím nenapadly.
J. – dospělý účastník

• 

S občanským sdružením Člověk člověku Úřad MČ 
Praha 1 spolupracuje dlouhodobě. Pracovníci se nám 
snaží vždy vyjít vstříc, vzít nám do péče klienta, 
kterého potřebujeme. V programu Spokojená rodina 
je zajištěna péče jak individuální s jednotlivcem, tak 
skupinová. Ponecháváme zcela na úvaze pracovníků 
o. s., kdy s našimi klienty pracují individuální formou 
a kdy skupinovou. Máme zpětnou vazbu od „našich 
dětí“. Setkání a popovídání si s pracovníky o. s. hodnotí 
pozitivně, setkání jsou pro ně přínosná, motivující. Mají 
vliv na potřebnou změnu jejich názorů, postojů, chování. 

Téměř bez výhrad hodnotí klienti kladně víkendová 
skupinová sezení. O nich dokáží se zaujetím vyprávět, 
hovořit, co zde dělali, co např. nacvičovali. Dokáží 
i vyhodnotit, že účast na těchto sezeních má pro ně 
smysl, něco nového jim přinesla. To je pro nás zjištění 
velmi podstatné a pozitivní. Z mé profese kurátora pro 
mládež mohu následně hodnotit vývoj nezletilého, změna 
názorů, postojů je téměř u všech zřejmá. Je důležité, že 
programu Spokojená rodina se může zúčastnit nejen dítě, 
ale i jeho rodič. Pro další pozitivní vývoj rodinného soužití 
a fungování je tato možnost nezastupitelná. 
Hana Vitnerová 
kurátor pro mládež 

• 

Já sem chodím docela rád, vždycky se pak nějak líp 
dokážu bránit spolužákům, když se mi posmívají. Taky 
jsem už tátovi dokázal říct, že se ho bojím, když na mě 
křičí – a on to vzal docela dobře… Tak na to jsem dost 
pyšnej!
M. – dětský účastník (11 let)

10. Ohlasy
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ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2010 DĚKUJEME:

Ministerstvu spravedlnosti ČR
Magistrátu hl. m. Prahy (oddělení prevence kriminality)
Městské části Praha 1




