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SLOVO ÚVODEM

Deset let z hlediska historického není dlouhá doba; deset let samo o sobì je�tì není dùvodem
k oslavám. Uplynulé desetiletí jsme v�ak pro�ívali velmi intenzivnì. Celá spoleènost se vyvíjela
a stále je�tì vyvíjí. Doba výrazných spoleèenských promìn nabídla a nabízí mnoho mo�ností
k rozvoji osobních iniciativ. Nìkolikrát jsem se pøitom mohl setkat s vyslovenou nebo nevyslove-
nou otázkou: Proè to vlastnì ti lidé dìlají, co z toho mají?

Tato nevelká kní�ka nechce být oslavou výroèí, ale jen malým ohlédnutím s vdìèností Bohu. Vý-
sledky práce nás zavazují k vìrnému a poctivému naplòování toho poslání, které Nadìje pøijala
pøi svém vzniku: praktického uplatòování evangelia v �ivotì. Tím samozøejmì není pøemlouvání,
argumentace a pøesvìdèování o vlastním poznání. Evangelium v �ivotì, to je podle Je�í�e Krista,
jak pro nás zaznamenal evangelista Matou� ve 25. kapitole, sytit hladové, napájet �íznivé, ují-
mat se bezdomovcù (pocestných), oblékat nahé, potì�ovat nemocné, pomáhat uvìznìným.

Na�í kní�kou chceme ukázat, co se podaøilo i co se nepodaøilo. Chceme jí také podìkovat v�em,
kteøí pøispìli svou prací, svým èasem, svými dary, svými pøímluvami, svým rozhodováním, svou
pøízní a jakoukoliv jinou podporou. Zejména v�ak chceme ukázat, �e mezi námi �ijí lidé, kteøí
potøebují pomoc druhých, lidé osamìlí, bezbranní, staøí, nemocní, lidé se zdravotním posti�ením,
opu�tìné dìti. Jsou to èasto lidé, kteøí mohou nás zdravé, mladé a silné svým neopakovatelným
zpùsobem obohatit, i kdy� to neoèekáváme. Ale pøedev�ím jsou to lidské bytosti, nebo chcete-li
Bo�í stvoøení, kterým nále�í �ít s lidskou dùstojností.

     Ilja Hradecký

Motto:
Neodpírej dobrodiní tìm, kteøí je potøebují,
 je-li ve tvé moci je prokázat.
(Bible, Kniha Pøísloví 3,27)
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POSLÁNÍ A CÍLE
Posláním Nadìje je praktické uplatòování evangelia v �ivotì a jeho �íøení. Cílem je vybudování a provozování

sítì slu�eb lidem v nouzi na køes�anských principech. Ve svých zaøízeních i mimo nì poskytuje Nadìje pomoc
duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékaøskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poraden-
skou, osvìtovou, vzdìlávací, výchovnou apod., vèetnì doplòkových slu�eb. Své slu�by zamìøuje zejména na lidi
osamìlé, zdravotnì posti�ené, spoleèensky vylouèené nebo jinak znevýhodnìné. Ve svých zaøízeních i mimo nì
Nadìje vyvíjí misijní èinnost ve v�ech formách (Stanovy Nadìje).

Uplatòována je dobrovolná práce pravidelná i pøíle�itostná a práce v pracovním pomìru nebo civilní slu�ba.
Spolková èinnost je výhradnì dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje.
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Vznik Nadìje
Nadìje vznikla spontánnì, bez pøedchozího plánování. Zaèátky se velmi podobaly zaèátkùm klasických charit:

dobrovolná práce bez penìz na provoz, podávání jídla na nádra�ích, v na�em pøípadì rumunským uprchlíkùm.
První období, od srpna 1990 do dubna 1991, se vyznaèovalo výhradnì dobrovolnou prací nejprve v Praze pøi první
pomoci (ubytování a stravování), pozdìji v uprchlických táborech v Jabloneèku u Mimonì a v Bìlé pod Bezdìzem,
posléze opìt v Praze pøi pøípravì vlastních støedisek.

Nadìje jako spolek je zalo�ena podle zákona è. 83/1990 Sb. o sdru�ování obèanù. Registrována je 21. 8. 1990
u Ministerstva vnitra pod èíslem VSP/1-2274/90-R. Podle Stanov je Nadìje nepolitická a mezikonfesní s celostátní
pùsobností, nìkteøí èlenové �ijí na Slovensku i v jiných zemích.

Vznik Nadìje a její rozvoj je spojen s osobností
Vlastimily Hradecké. Svým nesmírným úsilím
a vytrvalostí realizovala vizi, které dala symbolické
jméno Nadìje. S pøedstihem nìkolika let pochopila
budoucí vývoj spoleènosti a potøeby lidí, kteøí se
dostávají na její okraj. Sama tì�ce zdravotnì po-
sti�ená se dovedla v�ít do trápení a nouze ubo�ákù
a naslouchat jim. Od rozdìlané práce pro druhé
ode�la 11. bøezna 1997.

VZPOMÍNÁM �

Vzpomínám na tu chvíli,
kde sedìli jsme spolu

u jednoho stolu,
kde v�echno èerný
zmìnilo se v bílý.

Vidím pøed sebou tvý oèi vìrný
a sly�ím tvùj milý hlas.

Byl to krásný èas.

Vìrka Horáèková, klientka z Prahy
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Jsou okam�iky, kdy je dobré se zastavit a ohlédnout se zpìt. Pohled do minulosti nám mù�e pomoci pochopit
souèasnost a zároveò mù�e být inspirací pro budoucnost. Pohled do minulosti nám také mù�e pomoci znovu si
uvìdomit koøeny, ze kterých vyrùstáme, základy, na kterých stojíme. A v neposlední øadì nás mù�e naplnit radostí
a vdìèností nad mnoha dobrými vìcmi, které jsme za uplynulých deset let pøijali z Bo�í ruky.

10 LET NADÌJE

Deset let. Je to moc nebo málo?
Ohlédneme-li se tìmi deseti lety zpát-
ky, uvidíme bouølivý rozvoj a hledání
vlastní identity Nadìje i celé na�í spo-
leènosti.

Uvidíme, �e z nad�ení nìkolika
jednotlivcù vyrostla organizace, která
dnes pùsobí na celém na�em území.

Uvidíme, �e od poèáteèní pomoci
uprchlíkùm se programy pomoci po-
stupnì roz�iøovaly na dal�í skupiny
potøebných lidí, od lidí bez domova,
pøes staré a opu�tìné lidi, handica-
pované dìti a mláde�, opu�tìné dìti,
a� po národnostní men�iny a pro-
pu�tìné vìznì.

Uvidíme intenzivní stavební èin-
nost, jejím� cílem je zajistit vhodné
prostory pro poskytování na�ich slu-
�eb, která nás v�dy stála a stojí mno-
ho úsilí a prostøedkù.

Uvidíme øadu obìtavých a ochot-
ných spolupracovníkù, dárcù i dobro-
volníkù, bez kterých by nebylo mo�-
né pomoc potøebným uskuteèòovat.

Uvidíme úspìchy, ale také neúspì-
chy, ale pøedev�ím uvidíme lidi
s jejich problémy, starostmi a potøe-
bami. Lidi, kteøí se jaksi nehodí do
na�í moderní spoleènosti, ale kteøí
jsou pøesto její nedílnou souèástí.
Chceme tìmto lidem nabídnou na-
dìji, nadìji na to, �e i jejich �ivot
mù�e být smysluplný a pro�itý
v plnosti a radosti. K tomu nestaèí
pouze nasytit tìlo, proto�e sytý, oble-
èený a se støechou nad hlavou se
nerovná v�dy radostný, k tomu je
potøeba nasytit i du�i èlovìka.

Bylo na�ím cílem od poèátku a je
jím i nadále poskytovat na�im
klientùm kvalitní sociální slu�by na
vysoké odborné úrovni, ale také
zvìstovat ka�dému radostnou zprávu
o tom, �e Kristus pøi�el na tuto zem,
�aby mìli �ivot a mìli ho v hojnosti�
a nejen na této zemi, ale jednou i na
vìènosti.
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ZBOØENÝ CHRÁM

Poslední den na Zemi
a zítra u� mi køídla narostou,

pak odletím do mrakù,
k branám nebeským,

do zemì plné zázrakù.
Budu se z nebe dívat na Zemi
a bezstarostnì chodit rù�emi,

stopy nechávat
v zahradách krásných,
kde slunce bude høát,

sledovat pády hvìzd jasných
a mo�ná, snad si i nìco pøát.

Poslední den na Zemi
a zítra místo ohòù
mi køídla narostou,

�e nevìøí� na promìny?
- Nevadí! -

V�dy� svìt se stále otáèí
a jedna tváø u� nestaèí �

Renata Fojtíková
(viz str. 54)
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V tomto roce se zrodila my�lenka na zalo�ení misijní a charitativní orga-
nizace. Zrodila se ze dvou potøeb. Z potøeby lidí, kteøí chtìjí pomáhat,
a z potøeby lidí, kteøí tuto pomoc potøebují. Tìmi prvními byli man�elé Ilja
a Vlastimila Hradeètí, tìmi druhými rumun�tí uprchlíci.

Nadìje se zrodila �bez vìna�, pouze z nad�ení a touhy pomoci, ale také
s vìdomím, �e lidská bída nevzniká pouze z nedostatku jídla nebo støechy
nad hlavou, ale pøedev�ím nedostatkem lásky, ohleduplnosti a pochopení,
které nám v�em nabízí Bùh prostøednictvím Je�í�e Krista.

Nadìje vzniká jako jedno z prvních obèanských sdru�ení v na�í republi-
ce po listopadu 1989, pøesnì 21. srpna 1990 registrací u Ministerstva vnitra
Èeské republiky.

Poèátky èinnosti jsou spojeny s pomocí uprchlíkùm, a to jak �na ulici�,
resp. na nádra�í, tak pozdìji v uprchlických táborech. Byla organizována
zejména potravinová pomoc, v uprchlických táborech Jabloneèek u Mimonì
a Bìlá pod Bezdìzem také výuka èeského jazyka a programy pro dìti s cílem
pomoci uprchlíkùm integrovat se do na�í spoleènosti. Tak vznikl zárodek
Integraèního programu, jeho� nedílnou souèástí bylo také  �íøení Bible a dal�í
køes�anské literatury.

• zaèátek srpna 1990 spontánní �klasická charita� na pra�ských nádra�ích
• srpen 1990 první bohoslu�ba s uprchlíky
• 21. srpna 1990 vznik obèanského sdru�ení Nadìje
• srpen 1990 spolupráce s pra�ským krizovým �tábem
• srpen 1990 dobrovolnická pomoc v záchytném uprchlickém táboøe v Praze (v uzavøeném hotelu Flora)
• srpen 1990 zahájení práce v uprchlickém táboøe v Jabloneèku u Mimonì
• záøí 1990 otevøení �koly pro dìti uprchlíkù a jazykové kurzy pro dospìlé
• øíjen 1990 potravinová pomoc uprchlíkùm � zárodek Programu potravinové pomoci
• øíjen 1990 èlenství v Èeskoslovenské radì pro humanitární spolupráci (ÈSRHS, dnes Èeská rada

humanitárních organizací ÈRHO)
• listopad 1990 ukonèení práce v uprchlickém táboøe v Jabloneèku u Mimonì

1990

• listopad 1990 zahájení práce v uprchlickém táboøe
v Bìlé pod Bezdìzem

• v prùbìhu roku �íøení Bible a dal�í køes�anské
literatury v 25 jazycích, a to i v dal�ích uprchlických
táborech Trmice, Zastávka u Brna a Krásná Lípa

Z uprchlických táborù v Jabloneèku u Mimonì
a v Bìlé pod Bezdìzem-Jezové
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• pokraèující práce v uprchlickém
táboøe v Bìlé pod Bezdìzem

• únor 1991 ukonèení soustavné
èinnosti v uprchlických táborech

• bøezen 1991 pøíprava èinnosti
v Praze, nájem nebytových
prostor

• bøezen 1991 koncepce �koly pro

1991
Pokraèovala dobrovolná práce v uprchlických táborech.

Po jejím ukonèení se èinnost pøesunula do Prahy, kde
se zaèalo s pøípravou støedisek pro èinnost Integraèního
programu, který byl koncipován jako komplex slu�eb sta-
vebnicového charakteru. Pùvodnì byl urèen pøedev�ím
pro uprchlíky, ale stále více zaèali do novì otevøeného
støediska v Rumunské ulici v Praze 2 pøicházet i na�i
obèané, kteøí se ocitli bez pøístøe�í a bez prostøedkù.

Spolu s Integraèním programem se v tomto roce rodí
Program pro tøetí vìk, jeho� cílem je pomoc starým li-
dem. Pøi hledání vhodného objektu pro uprchlíky nám

Praha, Rumunská 25 - první sídlo, kontaktní støedisko,
prodej knih, bohoslu�by

byl nabídnut areál bývalého pionýr-
ského tábora v obci Neda�ov v okre-
se Zlín. Tento objekt nebyl pro uprch-
líky vhodný. V okrese Zlín byl v�ak
nedostatek kapacit  v domovech dù-
chodcù, a tak se ve spolupráci
s Okresním úøadem ve Zlínì zrodil
v èervnu 1991  Dùm pokojného stá-
øí s  45 lù�ky v pìti samostatných
domcích.

Praha, �afaøíkova 17 - první
azylová ubytovna pro mu�e

dìti uprchlíkù a jazykové výuky pro dospìlé uprchlíky je schválena M�MT
• duben 1991 zahájení èinnosti støediska v Rumunské 25 v Praze 2
• èerven 1991 zahájení provozu dietní kuchynì s jídelnou pro seniory v Belgické ulici v Praze 2
• èerven 1991 zahájení provozu azylové ubytovny pro uprchlíky (pozdìji pro bezdomovce) v �afaøíkovì ulici

v Praze 2
• èerven 1991 otevøení Domu pokojného stáøí v Neda�ovì v okrese Zlín
• srpen 1991 zahájení provozu azylové ubytovny pro rodiny s dìtmi ve Var�avské 23 v Praze 2
• listopad  1991 první kontakty Nadìje a mìsta Vysoké Mýto a nabídka spolupráce v sociální oblasti

• prosinec 1991 zpracování projektové dokumentace
pro rekonstrukci panelového domu po sovìtské
armádì na Dùm pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì;
rekonstrukci provádìlo mìsto

• prosinec 1991 pøíprava nové práce v Kromìøí�i

Neda�ov - pøíjezd prvních klientù
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1992
V tomto roce vzniká základ organizace v dne�ní po-

dobì. Kromì pokraèující a roz�iøující se práce v Praze
a v Neda�ovì se pøipravují a otvírají nová støediska.
V Kromìøí�i a v Brnì zaèíná práce pro staré lidi, a to do-
mácí péèí a peèovatelskou slu�bou. Ve Vysokém Mýtì
pokraèuje rekonstrukce Domu pokojného stáøí. Ve Zlínì
a v Otrokovicích vzniká úplnì nový program, a to Pro-
gram pro mentálnì posti�ené.

• leden 1992 zahájení èinnosti v Kromìøí�i, a to
provozem peèovatelské slu�by a domácí péèe (home
care)

• únor  1992 podepsání smlouvy o poskytování
sociálních slu�eb s mìstem Vysoké Mýto

• bøezen 1992 zru�ení ubytovny pro rodiny s dìtmi ve Var�avské ulici 23
v Praze 2

• bøezen 1992 zahájení èinnosti peèovatelské slu�by a domácí péèe v Praze-
Radotínì

• duben 1992 otevøení denního stacionáøe s chránìným pracovi�tìm pro
mentálnì posti�ené ve Zlínì

• zahájení stavebních prací na Domì pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì
• kvìten 1992 otevøení azylové ubytovny jako náhrady za Var�avskou 23 v ulici

Na Slupi v Praze 2
• èerven 1992 otevøení støediska pomoci s o�acením na Vaòorného námìstí ve

Vysokém Mýtì
• èerven 1992 zahájení èinnosti peèovatelské slu�by a domácí péèe na území

mìsta Brna
• èerven 1992 poèátek èinnosti v Nýrsku � dobrovolná terénní charitativní

a misijní slu�ba
• øíjen 1992 nabídka domu v Litomy�li k sociální práci s dìtmi od èeskoamerické

rodiny Plchovy

Praha, Bolzanova 5 - denní centrum u hlavního nádra�í

Vysoké Mýto - rekonstrukce
bývalého sovìtského paneláku

• listopad 1992 otevøení nultého stupnì Integraèního programu - denního centra u hlavního nádra�í
v Bolzanovì ulici v Praze 1

• prosinec 1992 otevøení stacionáøe pro staré lidí v Praze-Radotínì a zároveò ukonèení èinnosti peèovatelské
slu�by a domácí péèe

• prosinec 1992 ukonèení nájmu v Rumunské ulici v Praze 2 a pøestìhování sídla Nadìje do ulice Na Slupi
v Praze 2

• prosinec 1992 v souvislosti se zmìnou sídla pøeru�ení provozu azylové ubytovny pro matky s dìtmi v ulici Na
Slupi v Praze 2

• prosinec 1992 vydání publikace Nadìje � dva roky práce Litomy�l - dar rodiny Plchovy z USA pro opu�tìné dìti
(pùvodní stav pøed rekonstrukcí a dostavbou)• postupná rekonstrukce Domu pokojného stáøí

v Neda�ovì
• stavební úpravy bývalé mateøské �kolky

v Otrokovicích urèené pro Domov pro mentálnì
posti�ené dìti a mláde�

Praha, Radotín -
- vícedenní
stacionáø
pro seniory
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1993
Rok 1993 je charakterizován dal�ím extenzivním roz-

vojem. Vznikají nová støediska, nové èinnosti a roz�iøuje
se práce stávajících.

• leden 1993 otevøení Domova pro mentálnì
posti�ené dìti a mláde� v Otrokovicích

• duben 1993 otevøení azylové ubytovny pro mu�e
v rámci Integraèního programu v Krásovì ulici
v Praze 3

• duben 1993 pøemístìní støediska pomoci ve
Vysokém Mýtì do Tùmovy ulice

• duben 1993 otevøení støediska pomoci v rámci
Integraèního programu v Krásovì ulici v Praze 3
(distribuce �atstva pro sociálnì slabé obèany
a rodiny)

Praha, Na Slupi 12 - støedisko potravinové pomoci, pozdìji �atník

• øíjen 1993 otevøení denního stacionáøe pro staré lidi v Brnì na Ponávce
• øíjen 1993 partnerství s FEBA (Evropská federace potravinových bank)
• listopad 1993 otevøení ordinace odborného lékaøe v Domovì

v Otrokovicích
• prosinec 1993 otevøení støediska pomoci v rámci Integraèního

programu v ulici Na Slupi v Praze 2 (potravinová pomoc sociálnì
slabým obèanùm a rodinám)

• pokraèující rekonstrukce Domu pokojného stáøí v Neda�ovì
(za provozu)

• pokraèující rekonstrukce Domu pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì
• byla získána budova pro Domov pro mentálnì posti�ené ve Zlínì
• byl získán objekt pro Dùm pokojného stáøí v Brnì v Pta�ínského ulici
• probíhají jednání v okrese Vy�kov
• probíhají jednání o provozování azylového domu v Mìlníku

Otrokovice - Domov pro posti�ené dìti a mláde�, pùvodní budovy

Neda�ov - rekonstrukce v�ech budov
za provozuBrno, Ponávka - denní stacionáø

v budovì mìstských lázní
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1994
Ve spolupráci s mìstem byla roz�íøena práce do Mìl-

níka. Èinnost se roz�iøovala i  v dal�ích programech, byla
zahájena jednání o projektu náhradní rodinné péèe v Li-
tomy�li. Na druhé stranì byla ukonèena èinnost
v Kromìøí�i.

• leden 1994 zahájení èinnosti v Mìlníku � pøíprava
azylového domu pro bezdomovce

• bøezen 1994 zahájení èinnosti odborné ordinace ve
Vysokém Mýtì

• bøezen 1994 èlenství ve FEANTSA (Evropská federace
národních sdru�ení pracujících s bezdomovci)

Vysoké Mýto - Dùm pokojného stáøí

Otrokovice - výstavba nového pavilonu

Brno, Bohunice - denní stacionáø, pozdìji roz�íøen také na
vícedenní provoz

• duben 1994 zahájení provozu první èásti Domu pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì
• èerven 1994 zahájení výstavby nového objektu (pøístavba) Domova pro mentálnì posti�ené dìti a mláde�

v Otrokovicích
• èerven 1994 èlenství v Klubu ICN (Informaèní centrum nadací)
• záøí 1994 ukonèení potravinové pomoci a zahájení èinnosti �atníku ve støedisku pomoci v ulici Na Slupi

v Praze 2
• záøí 1994 pøestìhování sídla organizace z ulice Na Slupi v Praze 2 do ulice Var�avské 37 v Praze 2
• záøí 1994 obnovení provozu v ubytovnì pro matky s dìtmi v ulici Na Slupi v Praze 2
• záøí 1994 ukonèení èinnosti støediska pomoci s o�acením a roz�íøení kapacity ubytovny pro mu�e v Krásovì

ulici v Praze 3
• záøí 1994 otevøení dietní kuchynì pro Dùm pokojného stáøí Vysoké Mýto pro 200 strávníkù v Lidické ulici
• záøí 1994 zøízení chránìného pracovi�tì pro mentálnì posti�ené v Domovì pro mentálnì posti�ené dìti

a mláde� v Otrokovicích
• záøí 1994 zøízení chránìného pracovi�tì v Domì pokojného stáøí v Neda�ovì
• záøí 1994 otevøení rehabilitace v Domì pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì
• øíjen 1994 pøemístìní støediska pomoci z Tùmovy ulice do nového objektu Domu pokojného stáøí ve Vysokém

Mýtì
• øíjen 1994 zahájení oprav a rekonstrukce Domu na pùli cesty v Rybalkovì ulici v Praze 10
• øíjen 1994 otevøení interní a geriatrické ordinace v Brnì
• øíjen 1994 otevøení Azylového domu pro bezdomovce v Mìlníku
• listopad 1994 zahájení provozu druhé èásti Domu pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì
• listopad 1994 otevøení denního stacionáøe v Brnì v Bohunicích
• prosinec 1994 roz�íøení denního centra v rámci Integraèního programu v Bolzanovì ulici 5 v Praze 1
• prosinec 1994 zøízení ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce v Bolzanovì ulici 5 v Praze 1
• prosinec 1994 zahájení provozu Domova pro mentálnì posti�ené ve Zlínì
• prosinec 1994 ukonèení èinnosti v Kromìøí�i
• zpracovávání projektu rekonstrukce Domu pokojného stáøí v Pta�ínského ulici v Brnì
• jednání o zøízení Domu pro opu�tìné dìti v Litomy�li
• vydání publikace Nadìje do roku 1994
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1995
Zaèátek roku 1995 byl poznamenán �patnou finanè-

ní situací, která zapøíèinila spolu s jinými faktory, �e
musela být v Praze uzavøena jedna ubytovna a ukon-
èena práce v Mìlníku. V druhé polovinì roku pokraèo-
vala stavební èinnost, a to témìø ve v�ech poboèkách.

• leden 1995 ukonèení provozu ubytovny pro matky
s dìtmi v ulici Na Slupi v Praze 2

• leden 1995 pøistìhování prvních klientù do Domova
pro mentálnì posti�ené ve Zlínì

• bøezen 1995 otevøení ubytovny pro mu�e v ulici Na
Slupi v Praze 2

Litomy�l - maketa budoucího Domu pro opu�tìné dìti

Praha, Rybalkova 31 - dùm slou�il pøed rekonstrukcí
jako zimní noclehárna

Zlín, bratøí Sousedíkù - Domov pro mentálnì posti�ené

• kvìten 1995 zahájení stavby gará�e ve Vysokém Mýtì
• èerven 1995 zahájení projektových prací pro Dùm pro opu�tìné dìti v Litomy�li
• èerven 1995 ukonèení èinnosti v Mìlníku
• záøí 1995 dokonèení stavby gará�e ve Vysokém Mýtì
• záøí 1995 dokonèení první etapy oprav areálu Domu pokojného stáøí v Neda�ovì
• záøí 1995 zøízení deta�ovaného pracovi�tì pøípravného roèníku pomocné �koly v Domovì pro mentálnì

posti�ené dìti a mláde� v Otrokovicích
• øíjen 1995 zahájení èinnosti èajovny v Domì pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì
• listopad 1995 zahájení rekonstrukce Domu pokojného stáøí v Brnì v Pta�ínského ulici
• listopad 1995 roz�íøení Domova pro mentálnì posti�ené dìti a mláde� v Otrokovicích otevøením nové budovy
• prosinec 1995 otevøení zimní noclehárny pro mu�e v Rybalkovì ulici v Praze 10
• prosinec 1995 definitivní ukonèení provozu dietní jídelny pro staré obèany v Belgické ulici v Praze 2
• prosinec 1995 zahájení stavebních prací na Domì pro opu�tìné dìti v Litomy�li

• pronájem objektù starých vesnických �kol v okrese
Vy�kov pro zøízení Domu pokojného stáøí
v Brankovicích a Domova pro mentálnì posti�ené
v Chvalkovicích a zahájení projektových prací
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1996
   Rok 1996 byl vyhlá�en Meziná-

rodním rokem za vymýcení chudo-
by, co� se projevilo zejména v èin-
nosti poboèky Praha. Ve v�ech poboè-
kách probíhal èilý stavební ruch, a to
zejména na objektech Domù pokoj-
ného stáøí v Neda�ovì, Brnì a Vyso-
kém Mýtì,  na Domì pro opu�tìné
dìti v Litomy�li a v Praze na Domì na
pùli cesty v Rybalkovì ulici a ve støe-
disku pro mladé v Bolzanovì ulici 7.

• leden 1996 ukonèení provozu azylové ubytovny pro mu�e v �afaøíkovì
ulici v Praze 2

• duben 1996 ukonèení provozu zimní noclehárny v Rybalkovì ulici
v Praze 10

• kvìten 1996 zahájení rekonstrukce støediska pro mladé v Bolzanovì
ulici 7 v Praze 1

• kvìten 1996 pokraèování v rekonstrukci objektu v Rybalkovì ulici
v Praze 10

• èerven 1996 zahájení provozu psychiatrické a gerontopsychiatrické
ordinace v Brnì

• záøí 1996 zahájení vzdìlávání osob s mentálním posti�ením ve Zlínì
ve spolupráci s Pedagogickým centrem pøi Pomocné �kole internátní
ve Zlínì

• øíjen 1996 tisková konference v rámci kampanì k Mezinárodnímu roku
za vymýcení chudoby

• prosinec 1996 otevøení zimní noclehárny (pozdìji celoroèní ubytovny)
pro bezdomovce v rámci Integraèního programu v Praze v Husitské
ulici

• prosinec 1996 vydání publikace Bezdomovství � extrémní vylouèení
• prosinec 1996 uspoøádání adventního koncertu ve Vysokém Mýtì
• dokonèení závìreèné etapy rozsáhlých oprav Domu pokojného stáøí

v Neda�ovì
• stavební  rekonstrukce rehabilitace v Domì pokojného stáøí ve

Vysokém  Mýtì
• pokraèující rekonstrukce Domu pokojného stáøí v Pta�ínského ulici

v Brnì
• pokraèující rekonstrukce Domu pro opu�tìné dìti v Litomy�li
• vydání publikace Nadìje � cíle a poslání (1. vydání)

Mezinárodní rok za vymýcení chudoby - tisková konference
s panem Nicklischem, øeditelem informaèního centra OSN v Praze

Mezinárodní rok
za vymýcení chudoby

Otrokovice - vzdìlávání
dìtí s mentálním
posti�ením zaèíná hrou

Praha, Husitská 20 - noclehárna, pùvodnì
zimní, slou�í po celý rok
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1997
V tomto roce bylo na�e území posti�eno nièivými po-

vodnìmi, které zasáhly i Domov pro mentálnì posti�ené
dìti a mláde� v Otrokovicích. Kromì této tragické udá-
losti se podaøilo v Praze v rámci Integraèního programu
otevøít dvì nová støediska pro mladé a v Brnì dvì støe-
diska v rámci Programu pro tøetí vìk. Také jsme zahájili
novou èinnost v Èeské Tøebové. Provoz v ostatních po-
boèkách byl stabilizován.

• bøezen 1997 zahájení èinnosti v sociálním domì
v Èeské Tøebové

• bøezen 1997 otevøení støediska pro mladé lidi
ohro�ené závislostmi v Bolzanovì ulici 7 v Praze 1

• bøezen 1997 dokonèení první etapy rekonstrukce
Domu pro opu�tìné dìti v Litomy�li

• èervenec 1997 sportovnì dobrodru�ný kemp �Dobývání zaslíbené zemì�
ve Vranicích u Litomy�le

• záøí 1997 zahájení èinnosti domácí péèe ve Zlínì
• záøí 1997 nastìhování druhé rodiny do Domu pro opu�tìné dìti

v Litomy�li (zatím provizorní bydlení)
• záøí 1997 pøemístìní interní a geriatrické ordinace v Brnì do Domu

pokojného stáøí v Pta�ínského ulici
• listopad 1997 uspoøádání spoleèenské akce pro mentálnì posti�ené pod

názvem �Pohlaïte si lva� ve Zlínì
• prosinec 1997 uspoøádání Vánoèního turnaje ve stolním tenise pro

handicapované ve Zlínì
• prosinec 1997 uspoøádání adventního koncertu ve Vysokém Mýtì
• prosinec 1997 otevøení vícedenního stacionáøe v Brnì v Bohunicích
• bìhem celého roku 1997 nìkolikeré stìhování dìtí z Otrokovic do

náhradního ubytování
• vydání publikace Nadìje � cíle a poslání (2. vydání)

• duben 1997 nastìhování první pìstounské rodiny do Domu pro opu�tìné dìti v Litomy�li
• duben 1997 uspoøádání 1. roèníku turnaje ve stolním tenise pro handicapované ve Zlínì �O pohár Nadìje�
• kvìten 1997 konání valné hromady ve Zlínì
• kvìten 1997 natoèení filmového dokumentu �Nadìje � cíle a poslání�
• èerven 1997 otevøení Domu na pùli cesty pro mladé mu�e v Rybalkovì ulici v Praze 10
• èerven 1997 poèátek práce ve vìznicích v rámci Integraèního programu v Praze
• èervenec 1997 otevøení Domu pokojného stáøí v Brnì v Pta�ínského ulici
• èervenec 1997 nièivé povodnì, zaplavení Domova pro mentálnì posti�ené v Otrokovicích
• èervenec 1997 organizování humanitární pomoci pro posti�ené povodnìmi
• èervenec 1997 první ze série benefièních koncertù Lucie Bílé na obnovu domova v Otrokovicích

Otrokovice - povodeò za sebou zanechala
opravdovou spou��

Litomy�l - první etapa výstavby je ukonèena,
obì rodiny se mohou nastìhovat

Èeská Tøebová - klubovna v domì slou�í k douèování
i k pro�ití volného èasu dìtí
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1998
Nejvìt�ím a nejnároènìj�ím úko-

lem roku 1998 bylo dokonèit obnovu
povodní znièeného Dìtského domo-
va v Otrokovicích. Na�í velkou radostí
také bylo dokonèení rekonstrukce
Domu pro opu�tìné dìti v Litomy�li.
V tomto roce také zaèala práce ve
dvou dal�ích mìstech, v Jablonci nad
Nisou a v Plzni,  ve Zlínì byl otevøen
nový Dùm pokojného stáøí v Mostní
ulici. Také zaèala nová práce ve
Vysokém Mýtì, a to sociální práce
v domech s obèany pøevá�nì rom-
ského pùvodu.

• leden 1998 otevøení denního stacionáøe pro staré lidi v Brnì v Øeèkovicích a dokonèení první etapy úprav pro
provoz vícedenního stacionáøe

• únor 1998 ukonèení druhé etapy rekonstrukce a zahájení èinnosti vícedenního stacionáøe v Brnì
v Øeèkovicích

• kvìten 1998 dokonèení rekonstrukce Domu pro opu�tìné dìti v Litomy�li
• kvìten 1998 zahájení èinnosti misijního støediska v Domì pro opu�tìné dìti v Litomy�li
• kvìten 1998 Nadìje obdr�ela ocenìní nadace Místa v srdci na slavnostním shromá�dìní ve �panìlském sále

Pra�ského hradu
• èerven 1998 slavnostní otevøení Domu pro opu�tìné dìti v Litomy�li pod jménem Dùm Nadìje Litomy�l
• èerven 1998 pøidru�ené èlenství v SAD (Sdru�ení zástupcù provozovatelù azylových domù)
• èervenec 1998 slavnostní znovuotevøení Domova pro mentálnì posti�ené dìti a mláde� v Otrokovicích

znièeného povodnìmi v èervenci 1997 (pøesnì rok po zaplavení)
• èervenec 1998 zahájení prací na projektu Slovníku køes�anských pojmù pro nesly�ící
• èervenec 1998 uspoøádání Sportovnì dobrodru�ného kempu na Slapech a Kempu s výukou anglického jazyka

na Sázavì v rámci èinnosti misijního støediska v Litomy�li
• èervenec 1998 zahájení èinnosti Centra sociální pomoci v Otrokovicích
• srpen 1998 pøestìhování kanceláøí poboèky Brno z Kotìrovy ulice do novì rekonstruovaného objektu bývalých

jeslí v Brnì na Vinohradech
• záøí 1998 otevøení Domu pokojného stáøí ve Zlínì v Mostní ulici
• záøí 1998 uspoøádání spoleèenského programu pro zdravotnì posti�ené z celé republiky pod názvem

�Vlny Nadìje� ve Zlínì
• øíjen 1998 zahájení èinnosti nového støediska Integraèního programu ve Vysokém Mýtì v Husovì ulici

v nájemním domì pro obèany romského pùvodu
• øíjen 1998 uspoøádání semináøe o sociálním vylouèení k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby spojeném

s happeningem na Václavském námìstí v Praze
• listopad 1998 zahájení práce v Plzni v domì pro dlu�níky nájemného v �eleznièní ulici
• listopad 1998 zapojení sportovního klubu Berani Zlín do Èeského hnutí speciálních olympiád
• prosinec 1998 otevøení druhého domu pro lidi na okraji spoleènosti v Èeské Tøebové

Otrokovice - Domov rekonstruovaný po povodni se zastkvìl v nové kráse

• prosinec 1998 uspoøádání adventního koncertu ve Vysokém Mýtì
• prosinec 1998 zaèátek rekonstrukce Domu pokojného stáøí v Praze

v Zábìhlicích
• prosinec 1998 otevøení zimní noclehárny ve Spytihnìvovì ulici v Praze

ve spolupráci s Armádou spásy, Mìstským centrem sociální pomoci
a Magistrátem hlavního mìsta Prahy

• prosinec 1998 zahájení èinnosti v Jablonci nad Nisou otevøením
Azylového domu pro bezdomovce v Podhorské ulici

Cena Místa v srdci - ocenìní práce Nadìje ve �panìlském sále Pra�ského hradu
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1999
Novým místem, kde zaèíná Nadì-

je pùsobit v tomto roce, je Mladá
Boleslav. Ze snahy o zlep�ení kvality
poskytovaných slu�eb vyplynula po-
tøeba stavebních úprav ve Zlínì
a v Neda�ovì.

• leden 1999 uspoøádání dobro-
èinné aukce Èeského rozhlasu
v Národním muzeu v Praze pro
Domov v Otrokovicích

• duben 1999 stavba gará�e
v Domì Nadìje Litomy�l

• duben 1999 ukonèení provozu
zimní noclehárny ve
Spytihnìvovì ulici v Praze 4

• kvìten 1999 obnovení èinnosti støediska pomoci s o�acením, obuví a s potøebami pro domácnost v rámci
Integraèního programu v Praze v Krásovì ulici

• kvìten 1999 uspoøádání turnaje �O pohár Nadìje� ve stolním tenise ve Zlínì
• kvìten 1999 ukonèení èinnosti poboèky Chvalkovice�Brankovice v okrese Vy�kov
• èerven 1999 uspoøádání akce �Na babièèinì vr�ku� v Domì pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì
• èerven 1999 èlenství ve VDP (Vìzeòská duchovenská péèe)
• èervenec 1999 uspoøádání Dobrodru�nì sportovního kempu Expedice Asie v rámci èinnosti misijního

støediska v Litomy�li
• èervenec 1999 zahájení rekonstrukce a oprav v denním stacionáøi pro mentálnì posti�ené ve Zlínì s cílem

zvý�ení kapacity stacionáøe
• srpen 1999 zahájení èinnosti dílen pracovní terapie v Domì na pùli cesty v Rybalkovì ulici v Praze
• záøí 1999 zahájení èinnosti klubu David v Èeské Tøebové
• listopad 1999 roz�íøení práce ve Vysokém Mýtì ve støedisku v Husovì ulici
• listopad 1999 zahájení rekonstrukce kuchynì s jídelnou a prádelny v Domì pokojného stáøí v Neda�ovì
• listopad 1999 zahájení èinnosti v Mladé Boleslavi otevøením støediska Nadìje s osmi krizovými lù�ky

a denním centrem, zejména pro bezdomovce
• listopad 1999 ukonèení rekonstrukce denního stacionáøe pro mentálnì posti�ené ve Zlínì
• prosinec 1999 otevøení zimní noclehárny pro bezdomovce ve Spytihnìvovì ulici v Praze 4 ve spolupráci

s Armádou spásy, Mìstským centrem sociální pomoci a Magistrátem hlavního mìsta Prahy
• prosinec 1999 ukonèení èinnosti Centra sociální pomoci v Otrokovicích
• pokraèující rekonstrukce Domu pokojného stáøí pro opu�tìné staré lidi v Praze v Zábìhlicích
• pokraèování prací na Slovníku køes�anských pojmù pro nesly�ící
• jednání o projektu Domu na pùli cesty pro propu�tìné vìznì v okrese Jablonec nad Nisou
• jednání o projektu Domu na pùli cesty v Liberci

Praha, Zábìhlice - rekonstrukce Domu pokojného stáøí pro opu�tìné lidi

Vysoké Mýto, Husova - romské dìti rády zpívají a tanèí
Mladá Boleslav - investorem novì zøízeného

denního centra bylo mìsto
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2000
Rok 10. výroèí vzniku Nadìje je

poznamenám velkými finanèními
problémy a nejistotou zpùsobenou
pozdním schválením státního rozpoè-
tu. Je to rok, kdy se sna�íme více se
vracet v na�í práci ke koøenùm, tj.
k misijnímu poslání, které máme jako
svùj cíl vyjádøeno ve stanovách. Od
poèátku roku spolupracujeme na
tvorbì typologie a standardù sociál-
ních slu�eb v souvislosti s jejich akre-
ditacemi. Zámìrem do budoucnosti
je stabilizovat a zvy�ovat úroveò slu-
�eb na v�ech na�ich pracovi�tích.

• únor 2000 zahájení èinnosti
denního stacionáøe v Brnì
na Vinohradech

• únor 2000 zahájení rekon-

Brno, Vinohrady - semináø Nové metody péèe o staré lidi
v rámci kampanì 30 dní pro neziskový sektor

Sportovci ze Zlína získali medaile na speciální olympiádì
v Holandsku

• budování dìtského høi�tì pro malé sportovce
v Èeské Tøebové v rámci klubu David

• budování dìtského høi�tì u Domu Nadìje v Mladé
Boleslavi

• jednání o roz�íøení práce v Jablonci nad Nisou
v domech s pøevá�nì romskými obyvateli

• stavební úpravy v Domì pokojného stáøí v Brnì
v Pta�ínského ulici s cílem umístìní psychiatrické
a gerontopsychiatrické ordinace do tohoto domu

• spoluúèast na zalo�ení ANNO (Asociace nestátních
neziskových organizací pracujících s vìzni
a propu�tìnými)

• pøihlá�ení k øádnému èlenství v SAD (Sdru�ení
zástupcù provozovatelù azylových domù)

• pøíprava nového projektu v Liberci
• jednání o nové práci v Èeské Lípì a v Písku

strukce støedisek v Bolzanovì ulici v Praze 1 s cílem vybudování akutních lù�ek pro bezdomovce
• únor 2000 uspoøádání semináøe O nových metodách péèe o staré spoluobèany v Brnì v rámci kampanì

�30 dní pro neziskový sektor�
• bøezen 2000 uspoøádání druhé dobroèinné aukce Èeského rozhlasu v Národním muzeu v Praze pro Domov

v Otrokovicích
• bøezen 2000 konání valné hromady v Èeské Tøebové
• bøezen 2000 organizaèní a personální zmìny v oblasti Zlín - v poboèkách Zlín, Otrokovice a Neda�ov
• duben 2000 roz�íøení práce v Mladé Boleslavi otevøením bytu s krizovými lù�ky pro matky s dìtmi
• kvìten 2000 sportovní klub Nadìje Zlín se úspì�nì úèastní speciální olympiády v Nizozemí
• èerven 2000 zaèínají pøípravné práce pro otevøení Domu na pùli cesty pro propu�tìné vìznì v Jiøetínì pod

Bukovou v okrese Jablonec nad Nisou
• èervenec 2000 poèátek rekonstrukce objektu denního a vícedenního stacionáøe v Brnì v Bohunicích

(rekonstrukci provádí mìstská èást Bohunice)
• pokraèující práce na rekonstrukci Domu pokojného stáøí v Praze v Zábìhlicích a jeho koupì do vlastnictví

Nadìje
• pokraèující rekonstrukce kuchynì s jídelnou v Domì pokojného stáøí v Neda�ovì
• pokraèování prací na Slovníku køes�anských pojmù pro nesly�ící
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PROGRAM ÈINNOSTI
Po spontánním zaèátku dobrovolné charitativní práce bylo zøejmé, �e je nutno se rozhodnout, zda budeme

pokraèovat v dobrovolné pomoci potøebným lidem, anebo se budeme vìnovat koncepèní profesionální práci. Roz-
hodnutí bylo jednoznaèné, záhy byla formulována první koncepce s jasnì stanovenými cíli a postupnými kroky. Ta
se pozdìji stala zárodkem komplexnì definovaného Integraèního programu. Podobnì vznikal také Program pro
tøetí vìk a Program pro mentálnì posti�ené.

Ka�dý z tìchto tøí programù (dohromady pøedstavují kolem devadesáti procent èinnosti Nadìje) je koncipován
stavebnicovì, doplòuje se a upøesòuje jednak podle vývoje a potøeb spoleènosti, jednak podle na�ich schopností
a mo�ností. Konkretní slu�by v rámci ka�dého programu jsou pøizpùsobeny specifickým cílovým skupinám a mohou
se li�it místo od místa, poboèka od poboèky. V prùbìhu uplynulých deseti let se ukázalo, �e se nìkteré èásti
programù prolínají v konkretních projektech. Ètvrtým nosným sociálním programem je pak Náhradní rodinná péèe.

Zdravotní program, Misijní program a Program potravinové pomoci spolu s dal�ími doplòkovými slu�bami jsou
uplatòovány soubì�nì se ètyømi základními programy a pùsobí jakoby �pøíènì�.

Celkovým rámcem �iroce rozevøeného komplexu slu�eb je prevence chudoby a osamìlosti, prevence sociálního
vylouèení a také sociální intervence v pøípadech ji� vzniklé chudoby a osamìlosti a v pøípadech ji� existujícího
sociálního vylouèení vèetnì jeho extrémní formy, bezdomovství. Od zaèátku èinnosti mezi uprchlíky zùstává dosud
stálou ideou princip multikulturnosti a multietniènosti, a to jak ve vztahu ke klientùm, tak i pøi pøijímání zamìst-
nancù a dobrovolných spolupracovníkù.

Pøístup ke ka�dému klientovi je individuální, pomoc je v�dy adresná. V ka�dém se sna�íme vidìt lidskou bytost,
Bo�í stvoøení, kterému v�dy nále�í zachovat lidskou dùstojnost. Prioritami jsou hned po uspokojení okam�itých
potøeb (nasycení, hygiena, o�acení, lékaøská pomoc) bydlení nebo alespoò ubytování a práce pro ty, kteøí jsou
schopni pracovat. Vìøíme, �e svým pùsobením pøispíváme k udr�ení sociální koheze (soudr�nosti).

Integraèní program Praha
Vysoké Mýto
Èeská Tøebová
Plzeò
Jablonec nad Nisou
Mladá Boleslav

Program pro tøetí vìk Neda�ov
Vysoké Mýto
Brno
Zlín
Praha

Program pro mentálnì posti�ené Otrokovice
Zlín
Neda�ov

Náhradní rodinná péèe Litomy�l
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Integraèní program má za cíl, jak u� sám název napovídá, reintegrovat,
zaøadit, navrátit do spoleènosti jedince, kteøí stojí z jakýchkoli dùvodù na
jejím kraji. Je zamìøen nejen na lidí sociálnì vylouèené, ale i na ty, kterým
toto vylouèení bezprostøednì hrozí.

Integraèní program je realizován pøedev�ím v poboèkách Praha, Èeská
Tøebová, Plzeò, Jablonec nad Nisou, Vysoké Mýto a Mladá Boleslav.

Integraèní program byl pùvodnì urèen pro uprchlíky. Dnes v Praze pomáhá
v zaèlenìní do spoleènosti pøedev�ím lidem bez domova � bezdomovcùm,
ale také mladým lidem opou�tìjícím dìtské domovy nebo ohro�eným
závislostmi. Bezdomovcem se dnes mù�e stát èlovìk velice snadno. Zvy�ující
se míra nezamìstnanosti a zhor�ující se bytová situace zapøíèiòují neustálý
nárùst lidí, kteøí se ocitají na ulici. Pøíèin toho, �e se èlovìk ocitá na ulici, je
v�ak celá øada. Vedle ji� zmiòované ztráty zamìstnání, je to té� rozpad

INTEGRAÈNÍ PROGRAM

rodiny, dlouhodobá nemoc, návrat z výkonu trestu nebo odchod z dìtského domova po dosa�ení plnoletosti
a v neposlední øadì drogová èi jiná závislost.

V Praze, kam se vìt�ina takto posti�ených lidí sjí�dí na hlavní nádra�í, a to nejen z Prahy, ale prakticky z celé
republiky, je v jeho blízkosti v Bolzanovì ulici denní centrum poskytující první sociální pomoc. Zde je podáváno
jídlo z potravinové banky (ze sponzorských darù), mo�nost hygieny, o�ace-
ní, zdravotní péèe a zejména pohovory se sociálními pracovníky, kteøí se
sna�í pomoci klientùm napø. pøi vyøizování dokladù, hledání zamìstnání
a spoleènì hledají mo�nosti k cestì �ze dna vzhùru�. Na toto denní centrum
navazuje azylové ubytování prvního, druhého a tøetího stupnì, které nabízí
ubytování rùzného charakteru, na rùzných úrovních komfortu a na rùznì
dlouhou dobu.

Souèástí Integraèního programu v Praze jsou i dvì støediska urèená pro
mladé lidi. Je to støedisko v Bolzanovì 7 zamìøené na prevenci drogových
závislostí, a to prostøednictvím práce streetworkerù v terénu (ve squatech,
na ulicích apod.) a prací pøímo ve støedisku. Pracovníci støediska poøádají
také pøedná�ky a besedy na �kolách. Druhé støedisko pro mladé je Dùm na
pùli cesty v Praze 10. Domy na pùli cesty pomáhají, v na�em pøípadì vìt�i-
nou chlapcùm z dìtských domovù, pøi zaèleòování do spoleènosti. Podávají
jim pomocnou ruku na cestì k samostatnosti tak, aby tito mladí lidé nekon-
èili na ulici nebo ve vìzení.

Vedle mladých lidí jsou sociálním vylouèením velmi ohro�eni také staøí
osamìlí lidé. Jejich �ivotní osudy jsou mnohdy velmi pohnuté a smutné. Pro
tyto lidi budujeme Dùm pokojného stáøí v Zábìhlicích. Smyslem celého pro-
jektu je umo�nit dùstojné do�ití starým lidem, kteøí èasto umírají sami na
ulicích.

V poboèce Plzeò se realizuje Inte-
graèní program v domì pro dlu�níky
nájemného. Lidé bydlící v tomto do-
mì jsou bezprostøednì ohro�eni so-
ciálním vylouèením. Proto se je sna-
�í na�i pracovníci motivovat k získání
zamìstnání a vlastního bydlení, a tím
vylouèení pøedejít. Pøíèiny, proè je èlo-
vìk nebo celá rodina vystìhována do
ubytovny pro dlu�níky nájemného,
jsou velmi èasto podobné tìm, proè
se èlovìk stává bezdomovcem.

V uprchlickém táboøe není mnoho radosti -
- Jabloneèek u Mimonì

Snad nejznámìj�ím støediskem je �Bolzanka�,
denní centrum u hlavního nádra�í v Praze
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V Jablonci nad Nisou vznikl jako
souèást Integraèního programu pro
bezdomovce Azylový dùm pro mu�e
(denní centrum a zimní noclehárna
budou otevøeny v leto�ním roce),
v Mladé Boleslavi denní centrum
s krizovými lù�ky. V men�ích mìs-
tech, jako jsou napøíklad tato dvì, je
ménì lidí, kteøí zùstávají bez pøístøe-
�í, proto na�e støediska plní funkci
denních center i azylových ubytoven
a pomáhají øe�it krizové situace, ze-
jména v zimních mìsících.

V Jiøetínì pod Bukovou v okrese
Jablonec nad Nisou vzniká dal�í pro-
jekt Integraèního programu, tentokrát
zamìøeného na pomoc mu�ùm pro-
pu�tìným z vìzení, kteøí se velmi
èasto po odchodu z vìzení nemají
kam vrátit a konèí na ulici. Vybudování Domu na pùli cesty má  alespoò nìkterým z nich podat pomocnou ruku pøi
znovuzaèlenìní do spoleènosti. V Domì jim nabízíme ubytování, ale zejména mo�nost práce v nedaleké továrnì

na døevìné hraèky a také pøítomnost
sociálního pracovníka pøi øe�ení ka�-
dodenních problémù.

Integraèní program v Èeské Tøebo-
vé a ve Vysokém Mýtì mají podobný
charakter. Jedná se o práci mezi so-
ciálnì slabými lidmi, èasto na okraji
spoleènosti, pøevá�nì romského pù-
vodu. Jejich integrace do na�í spo-
leènosti je nesmírnì obtí�ná, proto
nejvìt�í pozornost vìnujeme dìtem
a mláde�i. Dùraz je kladen na budo-
vání multietnických a multikulturních
vztahù.

O fenomenu sociálního vylouèení
a bezdomovství napsali man�elé Ilja
a Vlastimila Hradeètí publikaci Bez-
domovství � extrémní vylouèení, kte-
rou vydala Nadìje za podpory grantu
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
z programu Phare v roce 1996. V této
publikaci najdete podrobný rozbor
pøíèin fenomenu bezdomovství a dal-
�í zajímavé informace. Objednat si ji
mù�ete v sídle Nadìje.

Hygiena, o�acení, lékaøská péèe, poradenství, zprostøedkování práce, bohoslu�by
a samozøejmì jídlo - to je náplní denního centra (Praha, Bolzanova 5)

Spoleèné ubytování, prosté vybavení pokojù, ale èistota, kterou si na�i klienti udr�ují sami
- tak vypadají azylové domy (Jablonec nad Nisou)

Sociální intervencí v rodinách lze pøedejít
mnoha trápením - je nutno pracovat hlavnì
s dìtmi a získat dùvìru jejich rodièù
(Mladá Boleslav)
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PROGRAM PRO TØETÍ VÌK
Tento program je realizován od roku 1991. Zahrnuje provozování domù

pokojného stáøí v Neda�ovì, Vysokém Mýtì, Brnì a ve Zlínì, domácí péèe
v Brnì a ve Zlínì, peèovatelské slu�by a denních a vícedenních stacionáøù
v Brnì.

Domy pokojného stáøí poskytují celoroèní ubytování trvalého charakteru.
Ubytování je navr�eno v jednolù�kových a dvoulù�kových pokojích
s vlastním sociálním zaøízením a s mo�ností vlastního dovybavení. Rozsa-
hem a úrovní slu�eb se sna�íme pøiblí�it evropskému standartu bydlení se-
niorù v tìchto zaøízeních. Kromì ubytování poskytují domy celodenní stra-
vování vèetnì dietního, stálou zdravotní slu�bu a dal�í slu�by, napø. rehabi-
litaci, masá�e, pedikúru. Velká pozornost je vìnována aktivizaci seniorù
a vyu�ití jejich volného èasu. O to se starají sociální pracovnice v rámci pra-
covních terapií a dal�ích aktivit. Nedílnou souèást péèe o na�e klienty je

i duchovní a pastoraèní péèe podle konfese jednotlivých klientù.
Cílem peèovatelské slu�by a domácí péèe je pomáhat seniorùm pøímo v jejich domovech. Tento typ pomoci je

velmi efektivní, proto�e umo�òuje starým lidech zùstávat v dùvìrnì známém prostøedí, co� velmi pozitivnì ovlivòu-
je jejich fyzické i psychické zdraví. Pe-
èovatelky v peèovatelské slu�bì po-
máhají starým lidem v domácnosti,
pøi osobní hygienì, pøi nákupech,
pochùzkách apod. V domácí péèi pro-
vádí kvalifikované zdravotní sestry
o�etøovatelské úkony, jako jsou napø.
pøevazy, injekce, podávání lékù apod.

Denní stacionáøe mají napomoci
seniorùm aktivnì trávit jejich �ivot
a neztrácet sociální kontakty s ostat-
ními lidmi. Slu�by zde poskytované
mají charakter pøedev�ím spoleèen-
ský (napøíklad rùzné pøedná�ky, be-
sedy, výstavy, videoprojekce, hudeb-
ní programy), zdravotní a sociální
(mìøení tlaku, teploty, podávání lékù,
aplikace injekcí apod.) a rekondièní
(relaxaèní cvièení, masá�e, vycházky
a výlety).

¨Také stáøí, tøetí vìk, lze pro�ít aktivnì
a ve spoleènosti (Brno-Bohunice)...

... v pohybu, pøi rehabilitaèním cvièení (Zlín)...
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Vícedenní stacionáøe slou�í pro
pøechodné ubytování starých lidí,
o které se z mnoha dùvodù nemù�e
postarat rodina, ale jejich� zdravotní
stav jim nedovoluje samostatnì �ít.
Ubytování v tìchto zaøízeních je ob-
vykle na dobu tøí mìsícù s mo�ností
prodlou�ení. Tato zaøízení poskytují
kromì ubytování také stravování, stá-
lou zdravotní péèi a dal�í slu�by. Vy-
u�ívají je také rodiny pro tzv. respitní
péèi, tj. mo�nost odpoèinku pro rodi-
ny, které se dlouhodobì starají o své-
ho starého nebo invalidního èlena.

...v zájmu o vìci veøejné (volby v Neda�ovì)...

...pøi ruèních pracích v rámci ergoterapie (Vysoké Mýto)...

...a také pøi stolování v dùstojném prostøedí (Brno-Bohunice)

PØÍRODNÍ �IVLY

Jen máchne voda vlnou
a vítr vìtrem hnán

sebere v�e pod sluncem i lunou,
co tøísku velký trám.

A vichru není na tom dost,
zacloumá stromy, a� jde strach,

shodí hnízda i s holátky,
pozemní zvìøi na pospas.
Co �ivé pøichýlí se k zemi,

hltavì sajíc její dech.
Jsou �ivlù pohromy a zmìny �ivotu

v�dycky na prospìch?

Z HLUBIN ÈASU

Z hlubin èasu
vstanou chvíle,

které jsou
a byly milé.
Jiné nejsou

k zapomnìní.
Pøed tìmi pak zavøem oèi.

Jak vítr èasu jimi toèí,
srdce úzkostí se svírá,
dveøe komnat otevírá.

Vstupujeme bez vyzvání.

Viny smyje jen pokání.
Sepnem ruce, kleknem manì,
prosím, Pane, prosím za nì,

za høíchy, je� nevìdìly,
�e jsou høíchy.
Snad to byly
plody pýchy.

Zdeòka Vodièková, obyvatelka
domu pokojného stáøí Vysoké Mýto
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PROGRAM PRO MENTÁLNÌ POSTI�ENÉ
Lidé s mentálním posti�ení byli v minulosti na okraji zájmu spoleènosti.

Dnes se jejich postavení pomalu mìní k lep�ímu a spoleènost si zaèíná
uvìdomovat, �e i tito lidé jsou její nedílnou souèástí a co více, �e ji mohou
v mnohém obohatit.

Tato my�lenka stála u zrodu Programu pro mentálnì posti�ené dìti a
mladé lidi ve Zlínì a v Otrokovicích. Cílem programu je v�estranný rozvoj
osobnosti posti�ených lidí s diferencovaným pøístupem ke ka�dému z nich
a jejich integrace do spoleènosti. Program budujeme jako komplexní sys-
tém pro dìti od tøí let vìku a� po dospìlé mentálnì posti�ené i pro rùzné
stupnì mentálního posti�ení vèetnì kombinovaných vad.

V rámci programu jsou nabízeny tøi druhy slu�eb. Je to denní stacionáø
pro mladé lidi s lehèím stupnìm mentálního posti�ení, který vznikl ve Zlínì
v roce 1992. Tito lidé jsou schopni se zapojovat do rùzných aktivit, jako jsou

napøíklad rùzné hry, sport (mezi nejoblíbenìj�í disciplíny patøí stolní tenis, plavání, fotbal nebo bìh na ly�ích) nebo
do práce v chránìné dílnì, která musí odpovídat jejich mo�nostem. Proto je pro ka�dého z nich stanoven individu-
ální pracovní plán. Pracovní náplní klientù dennì pøicházejících do dílny byly zpoèátku zejména jednoduché
rutinní práce jako napø. svaøování folií nebo lepení etiket, práce na zahradì nebo výroba pol�táøkù. Dnes, kromì
domácích prací, pøedev�ím tkají krásné koberce na ruèních stavech, pletou ko�íky a ko�íèky a vyrábí svíèky z vèe-
lího vosku. Samotná práce i její výsledky pøiná�í na�im klientùm, ale nejen jim, radost a uspokojení. Chránìné
pracovi�tì pro zdravotnì posti�ené vzniklo té� pøi Domì pokojného stáøí v Neda�ovì. Mladí lidé zapojení v tomto
chránìném pracovi�ti pomáhají pøi úklidu domova, pracují venku na zahradì nebo ve sklenících.

I v dìtech s velmi tì�kým stupnìm posti�ení
a s kombinovanými vadami lze vzbudit
aktivitu (Otrokovice)

Kresba Romana
z Domova
v Otrokovicích

Dílna s keramickou pecí a dal�ími
mo�nostmi pro ruèní práce je také
souèástí Domova pro mentálnì po-
sti�ené dìti a mláde� v Otrokovicích.
Domov nabízí dìtem a mláde�i pøe-
vá�nì s tì�kým stupnìm mentálního

Ergoterapie na chránìném pracovi�ti dodává pocit u�iteènosti
(Zlín, výroba velikonoèních dárkù)
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posti�ení, èasto v kombinaci s dal�ími
vadami (epilepsií, slepotou, tìlesnými
vadami) celoroèní trvalé bydlení,
stravování a dal�í slu�by. Velký dùraz
pøi práci s na�imi klienty je polo�en
na individuální péèi o ka�dého jed-
notlivce. Ka�dý je zapojen podle
mo�ností do vzdìlávacího procesu
s cílem nalézt a mobilizovat jeho
schopnosti. Pod vedením zku�ených
vychovatelù a peèovatelù vykazují
rozvoj své osobnosti i dìti døíve
pova�ované za nevzdìlatelné. Pro
rozvoj tìlesných schopností, reha-
bilitaci i rekreaci je Domov vybaven
tìlocviènou, místností pro muzi-
koterapii, bazénky  a dal�ími mo�-
nostmi pro hry malých obyvatel. Pøi
pìkném poèasí je té� hojnì vyu�í-
vána zahrada, pískovi�tì a dal�í

Také sport umo�òuje seberealizaci a naplnìní �ivota (Zlín, sportovní oddíl Berani)

Dìti jsou vdìèné za ka�dý projev pozornosti ze strany dospìlých
(Otrokovice)

Radost z pohybu v pøírodì v horách, u moøe
nebo na zahradì (dìti z Otrokovic)

stavby v areálu Domova.
Domov pro mláde� s mentálním posti�ením vznikl té� v tìsné blízkosti denního stacionáøe ve Zlínì. Trvalé

bydlení zde na�li mladí lidé, kteøí jen s malou pomocí vychovatelù zvládají bì�né domácí práce jako je úklid,

Kresba Pepíka
z Domova
v Otrokovicích

ho èasu, který jim zbývá po pøíchodu z práce v chránìné
dílnì a po pobytu v denním stacionáøi.

Proto�e chceme i Program pro mentálnì posti�ené
budovat jako program komplexní, rádi bychom v budouc-
nosti zøídili pro na�e klienty chránìné bydlení.

nákupy, praní, �ehlení a vaøení. Odpovìdností vychova-
telù je té� pomoci klientùm pøi vyplòování jejich volné-
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NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉÈE
Dìti, které nevyrùstají v rodinách, mají ve svých �ivotech, zejména po

opu�tìní ústavù, problémy samy se sebou i pøi zakládání svých vlastních
rodin. Neznají role otcù a matek, mají malý pocit odpovìdnosti za svùj �ivot,
neumí hospodaøit s penìzi a celkovì jsou hùøe pøipraveny zvládat osobní
i rodinný �ivot. Z tìchto a dal�ích pøíèin mnoho z nich konèí ve vìzení nebo
na ulici. Z na�í vlastní zku�enosti víme, �e právì mezi bezdomovci je vysoké
procento odchovancù dìtských domovù.

Pro zdravý vývoj dìtí je ideálním prostøedím úplná rodina. Cílem na�eho
projektu, jeho� pøíprava zaèala v roce 1992 v Litomy�li, je zajistit toto pro-
støedí dìtem, které by jinak vyrùstaly v dìtských domovech. Po nároèné re-
konstrukci domu získaného darem se do nìho v roce 1997 pøistìhovaly
dvì otevøené náhradní rodiny, které pøijímají vedle svých dìtí i dal�í dìti
opu�tìné. Velký dùraz je kladen na integraci dìtí do spoleènosti. K tomuto

úèelu byla v domì zøízena té� klubovna a tìlocvièna, kde
se scházejí i dìti z okolí.

Ka�dý jedinec potøebuje pro svùj �ivot uspokojovat
nejen materiální potøeby, ale také potøeby citové

Otevøená rodina - to je pro opu�tìné dítì �ivotní �ance
(Litomy�l, dìti z rodiny Fikejsovy a Maroszovy)

a duchovní. Rodiny, které se rozhodly pøijímat opu�tìné
dìti do pìstounské péèe, jim chtìjí poskytnout nejen
støechu nad hlavou, ale zejména lásku a pøíklad, které
je budou provázet po celý �ivot.

Kresba Jo�ky Balá�e, èlena rodiny
Marozsových
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MISIJNÍ PROGRAM
Tento program se prolíná celou èinností Nadìje a je podstatou v�eho

na�eho sna�ení. Misii nechápeme jako násilné vnucování na�ich idejí, ale
zvìstování radostné zprávy o Bohu a Je�í�i Kristu. Toto zvìstování jde ruku
v ruce s úsilím o pomoc potøebným v jejich tìlesných a materiálních potøe-
bách.

Na poèátku v uprchlických táborech a v prvních letech èinnosti v Praze
bylo díky domácím i zahranièním dárcùm rozdáno nìkolik tisíc Evangelií,
stovky Nových zákonù a celých Biblí a mnoho jiné køes�anské literatury
a letáèkù. Tyto tiskoviny a knihy byly nejen v èeském jazyce, ale také ve
sloven�tinì, ru�tinì, rumun�tinì, ukrajin�tinì, bulhar�tinì, angliètinì, nìm-
èinì, albán�tinì, francouz�tinì, dokonce i v tatar�tinì nebo mongol�tinì
a v dal�ích jazycích.

Od poèátku èinnosti Nadìje se také konají pravidelná bohoslu�ebná shro-
má�dìní. Dnes se ka�dou nedìli v Praze v Bolzanovì ulici ve støedisku pro bezdomovce schází a� kolem stovky
klientù. Pravidelné ka�dodenní ranní i nedìlní pobo�nosti se konají v Domì pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì.
V Domì pokojného stáøí v Neda�ovì je klientùm kromì pravidelných bohoslu�eb té� poskytnuta mo�nost dopravy
do nedalekého kostela. V ostatních poboèkách nav�tì-
vují staré a posti�ené klienty duchovní pastýøi podle je-
jich konfese.

Prevenci sociálnì patologických jevù, zejména mezi
mladými lidmi, má za cíl misijní støedisko, které vzniklo
v Domì pro opu�tìné dìti v Litomy�li.

Nadìje té� za�ti�uje projekt vydání Slovníku køes�an-
ských pojmù pro nesly�ící ve formì knihy, na CD-ROM

�tìdrý veèer s bezdomovci v Bolzanovì ulici pøiná�í vzájemné
potì�ení bezdomovcùm i pracovníkùm a dobrovolníkùm (1993)

a na videokazetách. Pojmy obsa�ené v tomto slovníku,
které v dosud vydaných slovnících pro nesly�ící vìt�i-
nou chybí, mají napomoci i nesly�ícím pøijmout zvìst
o Je�í�i Kristu a jeho nabízeném království.

Bohoslu�by v Domì pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì jsou
pravidelnou událostí

Také lidé se zdravotním posti�ením mají právo
na duchovní péèi (Zlín)

Ale nejen profesionální kazatelé, i vìt�ina z na�ich
pracovníkù se sna�í v ka�dodenních rozhovorech s kli-
enty vyprávìt zpùsobem pøimìøeným jejich schopnos-
tem o lásce Je�í�e Krista ke v�em lidem. Pro zájemce
o hlub�í studium Písma se také konají biblické hodiny.

Duchovní slu�ba je
nabízena ka�dému
podle jeho konfese
a pøání
(Brno-Bohunice)
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ZDRAVOTNÍ PROGRAM
Budování komplexních programù pro osoby opu�tìné, staré a handica-

pované vyvolalo potøebu vzniku zdravotního programu, jeho� souèástí je
lékaøská péèe vèetnì ordinací praktických a odborných lékaøù a èinnost
zdravotních sester.

V Praze v Bolzanovì ulici vznikla ordinace praktického lékaøe zejména
pro bezdomovce, kteøí bývají zdravotnì velmi zanedbáni. Náplní práce lékaøe
je pravidelné vy�etøování klientù pøicházejících do støediska, vyhledávání
pøenosných chorob, o�etøování ran u ko�ních nemocí, které jsou èasté, léèba
akutních onemocnìní, ale pøedev�ím osvìta a výchova k odpovìdnosti za
vlastní zdraví. V zimních mìsících, kdy je vysoký výskyt onemocnìní horních
cest dýchacích a jiných chorob, se èasto lékaø musel vypoøádávat se situací,
kdy pacientovi naøídil klid na lù�ku s vìdomím toho, �e pacient nemá støechu
nad hlavou. Ke zmìnì tohoto stavu pøispìje lù�ková èást u ordinace prak-

tického lékaøe, která byla otevøena v leto�ním roce.
Èinnost praktické lékaøky v Domì pokojného stáøí ve Vysokém Mýtì je souèástí komplexních slu�eb nabízených

v tomto zaøízení. Zdravotní slu�by doplòují dále rehabilitace, magnetoterapie a dietetická poradna.
Interní a geriatrická ordinace, která je souèástí poboèky

Brno, zamìøuje svoji péèi na seniory. Lékaøka provádí
mj. i vstupní lékaøské prohlídky klientù ve vícedenních
stacionáøích a Domì pokojného stáøí. V Brnì doplòuje
péèi o seniory dal�í zaøízení, a to psychiatrická a geron-
topsychiatrická ordinace.

Ordinace odborné lékaøky v Domì pokojného stáøí
v Brnì-Královì Poli, Pta�ínského ul.ici

Ordinace praktického lékaøe v Praze, Bolzanovì ulici,
je svého druhu ojedinìlá - poskytuje lékaøskou péèi

bezdomovcùm

Pøítomnost lékaøe v Domì pokojného stáøí dává
obyvatelùm pocit jistoty (Vysoké Mýto)

Souèástí zdravotní péèe jsou i rehabilitace a masá�e
(magnetoterapie ve Vysokém Mýtì)
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POTRAVINOVÁ POMOC
Potravinová pomoc stála na poèátku èinnosti Nadìje, kdy byly rozdávány

potraviny uprchlíkùm, nejprve  na hole�ovickém nádra�í a v bývalém hotelu
Flora, pozdìji v uprchlických táborech. V prvních letech byla také organizo-
vána pomoc do ciziny, a to do Bosny, na Ukrajinu, do Ruska, Kazachstánu
a do Rumunska. V roce 1997 pøi povodních na Moravì jsme se té� zapojili
do potravinové pomoci zaplaveným oblastem.

Dnes je potravinová pomoc realizována pøedev�ím v Integraèních pro-
gramech. Podstatou této pomoci je budování tzv. potravinových bank podle
Evropské charty potravinových bank. Potravinová banka shroma�ïuje da-
rované potraviny, které dále rozdává potøebným lidem, tedy na principu
�zadarmo jste dostali, zadarmo dejte�. Podmínkou je, aby potraviny byly pøed
uplynutím doby upotøebitelnosti nebo mìly osvìdèení o jejím prodlou�ení.
Tímto zpùsobem je zaji��ována potravinová pomoc pro bezdomovce v Praze,

Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a v Plzni. Potraviny z potravinové banky by mìly být také základem jídel
vaøených v sociální jídelnì pro staré a sociálnì slabé obèany, kterou bychom chtìli zprovoznit v pøí�tím roce
v prostorách klá�tera v Emauzích. Dal�ímu rozvoji potra-
vinové pomoci brání, zejména v Praze, malé skladovací
prostory.

Nakládání rý�e
do kamionu
pro Sarajevo

(1994)

Výdej potravin na nádra�í (1992)

Denní centrum
Bolzanova 5
v Praze

Potøeba jídla je základní
fyziologickou potøebou èlovìka

starého nebo mladého,
bohatého nebo chudého;

potravinové pomoci
je od samého zaèátku

vìnovaná zvlá�tní pozornost.
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Praha (1991)

Neda�ov (1991)

Vysoké Mýto (1992)

Zlín (1992)

Brno (1992)

Otrokovice (1993)

Litomy�l (1996)

Èeská Tøebová (1998)

Plzeò (1999)

Jablonec nad Nisou (1999)

Mladá Boleslav (1999)

V�echny poboèky (od r. 1990)

Integraèní program

Program pro tøetí vìk

Zdravotní program
Potravinová pomoc

Program pro tøetí vìk
Program pro mentálnì posti�ené

Program pro tøetí vìk
Integraèní program
Zdravotní program

Program pro mentálnì posti�ené

Program pro tøetí vìk

Program pro tøetí vìk

Zdravotní program

Program pro mentálnì posti�ené

Zdravotní program

Náhradní rodinná péèe

Integraèní program

Integraèní program

Integraèní program

Integraèní program

Misijní program

Denní centra
Azylové ubytování
Dùm na pùli cesty
Støediska pomoci (�atník)
Vícedenní stacionáø
Dùm pokojného stáøí
(projekt 2001-2002)
Praktický lékaø
Potravinová banka

Dùm pokojného stáøí
Chránìná práce

Dùm pokojného stáøí
Romský program
Praktický lékaø

Domov pro mláde�
Denní stacionáø
Chránìná práce
Dùm pokojného stáøí
Domácí péèe

Dùm pokojného stáøí
Vícedenní stacionáøe
Denní stacionáøe
Domácí péèe
Peèovatelská slu�ba
Odborní lékaøi

Domov pro dìti a mláde�
Chránìná práce
Odborný lékaø

Dùm pro opu�tìné dìti

Romský program

Sociální intervence v rodinách

Azylové ubytování
Denní centrum
Dùm na pùli cesty

Denní centrum
Sociální intervence

Pastorace a evangelizace

ÈINNOST V POBOÈKÁCH NADÌJE
Nadìje vznikla a zaèala pùsobit v Praze. Po nìkolikamìsíèním pùsobení

v uprchlických táborech se èinnost vrátila do Prahy a zaèala se rozvíjet
v najatých prostorách. Souèasnì probíhala jednání o nové práci v Neda�ovì
v okrese Zlín. Tím byl polo�en základ organizaèního èlenìní na poboèky.
Novou práci v novém místì zaèínáme tehdy, kdy� se místní potøeba a na�e
schopnosti setkají. Neménì dùle�ité je prostorové zázemí a také finanèní
podpora z místních zdrojù, i kdy� státní dotace tvoøí stále podstatnou èást
provozního rozpoètu.

Ukázka keramické tvorby dìtí z Otrokovic
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PRAHA
Poboèka Praha vznikla jako první

poboèka Nadìje ji� v dubnu 1991.
Jejímu ustavení pøedcházela dobro-
volná práce v uprchlických táborech
� první èinnost Integraèního progra-
mu, jeho� cílem je pomoci lidem
z okraje spoleènosti k návratu ke
smysluplnému �ivotu. Pro naplnìní
tohoto cíle jsou budována denní cen-
tra nultého stupnì, noclehárny a azy-
lové ubytovny prvního, druhého a tøe-
tího stupnì.

Práce v Praze zaèala v bývalém
agitaèním støedisku v Rumunské uli-
ci v Praze 2. Toto støedisko slou�ilo
jako kanceláøe, sklady, místo pro
bohoslu�by, ale zejména jako místo
pro kontakt s klienty. Ty zpoèátku tvo-
øili pøedev�ím uprchlíci z rùzných
zemí, ale èasem pøicházelo stále více

Pøed vybudováním støediska v Bolzanovì ulici se jídlo dová�elo na nádra�í
a vydávalo bezdomovcùm (1991-1992)

na�ich lidí, kteøí se ocitli bez støechy nad hlavou. Souèasnì s prací v Rumunské se v èervnu 1991 rozbíhá provoz
dietní kuchynì s jídelnou pro seniory v Belgické ulici a provoz azylové ubytovny pro uprchlíky, pozdìji pro bezdo-
movce v �afaøíkovì ulici. V srpnu 1991 byla otevøena
ubytovna pro rodiny s dìtmi ve Var�avské 23. Dnes ji�
�ádné z tìchto ètyø støedisek v obvodu Prahy 2 neexis-
tuje.

Sídlo poboèky i celé Nadìje bylo z Rumunské ulice
pøestìhováno nejprve do ulice Na Slupi (v kvìtnu 1992)
a pozdìji do Var�avské 37 (v záøí 1994), kde sídlí do-
dnes.

V bøeznu 1992 byla zru�ena ubytovna ve Var�avské
23 a jako náhrada za ni byla otevøena ubytovna v ulici
Na Slupi v Praze 2. Tato ubytovna, která slou�ila nejpr-
ve pro matky s dìtmi, pak pro mu�e � bezdomovce, slou�í
nyní pro ubytování �en bez domova.

Provoz dietní kuchynì pro seniory v Belgické ulici byl definitivnì ukonèen
v prosinci 1995 v souvislosti s ukonèením nájmu. Pro zavedení podobné
slu�by starým a sociálnì slabým spoluobèanùm, zejména z Prahy 1 a 2,
vznikl projekt sociální jídelny v klá�teøe Emauzy v Praze 2. Rekonstrukci
objektu provádí sám klá�ter, zahájení provozu jídelny pøedpokládáme
v pøí�tím roce.

Ubytovna v �afaøíkovì ulici byla uzavøena v lednu 1996. Dnes mù�eme
na�im klientùm nabídnout celoroèní ubytování v noclehárnì v Husitské ulici
v blízkosti hlavního nádra�í (kapacita 50 klientù, otevøena v prosinci 1996)
a v ubytovnì druhého stupnì v Krásovì ulici v Praze 3 (kapacita 18 klien-
tù, otevøena v dubnu 1993). V zimních mìsících ji� dva roky otevíráme ve
spolupráci s Armádou spásy, Mìstským centrem sociální pomoci a preven-
ce a Magistrátem hlavního mìsta Prahy zimní noclehárnu ve Spytihnìvovì
ulici pod Nuselským mostem.

Vánoce v �Bolzance�

Únava, nevyspání,
zima a hlad jsou
èastými prùvodci
bezdomovcù
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Silnì po�kozený pavlaèový dùm, který døíve slou�il za squat, se stal
po rekonstrukci doèasným domovem mladým odchovancùm

dìtských domovù (Dùm na pùli cesty ve Vr�ovicích)

Stacionáø v Radotínì pro staré opu�tìné mu�e

V bøeznu 1992 zaèala na�e práce také v Praze v Ra-
dotínì, a to èinností peèovatelské slu�by a domácí péèe.
Dnes je v Radotínì stacionáø pro staré opu�tìné mu�e
s kapacitou osmi lù�ek v rodinném domì se zahrádkou.

Základ na�í práce v Praze je ve støedisku nultého stup-
nì Integraèního programu v Bolzanovì ulici u hlavního
nádra�í. Bylo otevøeno v listopadu 1992 a roz�íøeno
v prosinci 1994, kdy zde také vznikla ordinace praktic-
kého lékaøe pro bezdomovce. Støedisko v Bolzanovì uli-
ci nav�tìvuje dennì nìkolik desítek, v zimních mìsících
i stovek klientù. V tomto støedisku jim nabízíme potravi-
novou pomoc, zdravotní péèi, hygienu, právní, sociální
a pracovní poradenství, pomoc pøi vyøizování dokladù a
ubytování v nìkteré z na�ich ubytoven. Dùle�itou sou-

Pro sociálnì slabé obèany a rodiny byla v dubnu a v prosinci 1993 ote-
vøena dvì støediska pomoci s o�acením a obuví v Krásovì ulici a v ulici Na
Slupi, která fungují dodnes. Ve støedisku Na Slupi byla zpoèátku formou
balíèkù distribuována i potravinová pomoc.

Integraèní program v Praze se nezamìøuje pouze na lidi bez domova, ale
i na ty, kterým sociální vylouèení bezprostøednì hrozí. Jednou z ohro�ených
skupin je mláde� pøicházející z dìtských domovù a mláde� ohro�ená dro-
govými a jinými závislostmi. Pro pomoc tìmto skupinám mladých lidí vznik-
la v Praze dvì støediska. Prvním je Dùm na pùli cesty v Rybalkovì ulici v Praze
10. Pavlaèový dùm, který je majetkem mìsta, byl ve velmi �patném technic-
kém stavu. Jeho postupná rekonstrukce zaèala v øíjnu 1994. Nejprve byl
upraven tak, aby pøes zimu 1995-1996 mohl slou�it jako zimní noclehárna

Práce a pracovní terapie je dùle�itou sou-
èástí integrace klientù do spoleènosti

pro bezdomovce. Poté v dubnu 1996 zaèala celková rekonstrukce. Slavnostní otevøení se konalo v èervnu 1997.
Dùm na pùli cesty je urèen pro mladé mu�e do 25 let, kterým podává pomocnou ruku pøi jejich startu do samostat-
ného �ivota. Druhým støediskem pro mladé lidi je denní centrum v Bolzanovì ulici 7 v sousedství støediska pro
bezdomovce. Zde se sna�í sociální pracovníci hledat spolu s mladými lidmi smysl jejich �ivota a naplòovat jejich

volný èas, aby nenacházeli únik a zábavu v drogách nebo
alkoholu. Støedisko bylo otevøeno v bøeznu 1997.

èástí integrace do spoleènosti je vedení klientù k práci, k získání pracovních návykù a smyslu pro odpovìdnost.
Z tohoto dùvodu je na�im prvoøadým zájmem, hned po uspokojení základních lidských potøeb, zapojení klientù do
práce, a to v rámci pracovních terapií, pøíle�itostného, ale zejména stálého zamìstnání.
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Stavební úpravy a rekonstrukce
provázejí celou historii poboèky Pra-
ha. V prosinci 1998 zaèala dosud nej-
rozsáhlej�í z nich. Jedná se o celko-
vou rekonstrukci objektu bývalé ves-
nické �koly v Praze 10 v Zábìhlicích,
která by mìla po dokonèení slou�it
jako Dùm pokojného stáøí pro opu�-
tìné staré lidi. Rekonstrukci prová-
díme z vlastních prostøedkù a vlast-
ními silami za pøispìní mnoha dár-
cù. Po vyklizení a statickém zaji�tìní
objektu byla vloni dokonèena vnìj�í
fasáda. I kdy� je pøed námi je�tì mno-
ho práce, vìøíme, �e se toto dobré dílo
podaøí.

Letos provádíme i stavební úpra-
vy ve støediscích v Bolzanovì ulici
s cílem vybudovat u ordinace prak-
tického lékaøe místnost s akutními
lù�ky pro nemocné bezdomovce.

Bývalá vesnická �kola v Zábìhlicích se stane novým domovem starým opu�tìným lidem

Pøi svém vzniku dostala Nadìje pøívlastek misijní a charitativní iniciativa. Iniciativa proto, �e vznikla spontánnì
z podnìtu nìkolika nad�ených lidí. Charitativní proto, �e se sna�íme pomáhat tìm nejchud�ím a neubo�ej�ím,
kteøí nám za to vìt�inou nemají èím zaplatit. A misijní proto, �e posláním
na�í organizace, dùvodem jejího vzniku, nebyla jen touha nasytit, obléci,

Bohoslu�ebná shromá�dìní pro bezdomovce jsou ji� pravidlem

Denní centrum je
otevøeno pro

ka�dého
(Bolzanova 5)

Denní centrum pro mladé lidi ohro�ené sociálním vylouèením
je nultým stupnìm Integraèního programu pro mladé
(Bolzanova 7)

�atník v ulici Na Slupi

podat pomocnou
ruku, i kdy� i to
samo o sobì je
velice potøebné
a u�iteèné, ale
dát nadìji a pøe-
dat poselství o
tom, �e je zde nì-
kdo, kdo nás má
rád takové jací jsme, bez ohledu na na�e postavení, zdra-
votní stav, barvu pleti nebo vzdìlání. Chceme �íøit tuto
radostnou zprávu, toto poselství nadìje právì tìm, kteøí
ji� jakoukoli nadìji v tomto �ivotì ztratili. Proto se pravi-
delnì ji� od poèátku konají nedìlní bohoslu�by, dnes

v Bolzanovì ulici. Proto jsou poøádány kurzy studia Bible a biblické hodiny (samozøejmì v�e je dobrovolné), proto
mají sociální pracovníci v popisu své práce i pastoraèní a misijní èinnost pøi osobních pohovorech.

Práce s na�imi
klienty je velmi
nároèná, ale vìøí-
me, �e pøiná�í u�i-
tek nejen dnes,
ale i navìky.
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Dùm pokojného stáøí v Neda�ovì vznikl v èervnu 1991, kdy se do objektu bývalého rekreaèního støediska dolu
Staøíè nastìhovali první obyvatelé. Byl pravdìpodobnì prvním nestátní zaøízením svého druhu v Èeskoslovensku

po listopadu 1989. V pìti samostatných
domcích bydlí v souèasné dobì 46 sta-
rých lidí, kteøí zde na�li svùj nový do-
mov. Dùm pokojného stáøí jim nabízí
celý komplex slu�eb, a to trvalé bydle-
ní, stravování vèetnì dietního, stálou
zdravotní slu�bu, pravidelné náv�tìvy
lékaøe, pastoraèní náv�tìvy duchovních
a pravidelné bohoslu�by v areálu domo-
va. Souèástí areálu je i chránìné pra-
covi�tì pro zdravotnì posti�ené, kteøí po-
máhají pøi udr�ování chodu domova,
pracují na zahradì a ve sklenících.

Areál domova, který Nadìji darovala
Èeská rada humanitárních organizací,
le�í v chránìné krajinné oblasti na
rozloze jednoho hektaru. Jednotlivé
domky jsou dvoupodla�ní, pøízemí jsou
urèena pøedev�ím pro imobilní klienty,
kterých je témìø polovina z celkového

...a tak to vypadá dnes

NEDA�OV

poètu. Ubytování je v jednolù�kových èi dvoulù�kových pokojích s vlastním sociálním zaøízením a s mo�ností
dovybavení interiéru, aby si ka�dý mohl s sebou pøinést alespoò kousek svého domova.

Pro klienty pracovníci poøádají v prùbìhu roku rùzné akce a programy s cílem naplnìní jejich volného èasu.
Jsou to napø. slavení velikonoc s �mrskaèkou�, stavìní a kácení máje, mikulá�ská nadílka, vánoèní besídky, oslavy
Dne matek nebo pou� na Hostýn.

Tak to vypadalo v Neda�ovì pøed padesáti lety...
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Práce ve skleníku pøiná�í uspokojení
i u�itek v kuchyni

Kdy� se staví nebo kácí máj, to je veselo...

Stálá zdravotní slu�ba je samozøejmostí

Proto hlavu vzhùru, v�ichni senioøi!
Byli jste kdysi také krásní, zdatní oøi,

kdy� jste do branky góly dávali a na dìvèata mrkali.
Také my, staré babky, jsme byly hezké �abky!

Kluci za námi hlavy toèili, kdy� o muzice jsme tanèili.
Teï u� máme za sebou mnohou míli.
Ale ten, kdo zná cestu k vìènému Cíli,

mù�e se i ve stáøí smát!
Proto�e ví, �e Bùh ho má rád!

Vy, mladí, vyslechnìte chvilku starou bábu.
Dám Vám do �ivota jednu dobrou radu.

Jak Vy budete se chovat k dìdeèkùm a babièkám,
pøesnì tak budou se Va�e dìti jednou chovat k Vám!

Proto mìjte trpìlivost s námi. Neberte nám úsmìv z tváøí,
abyste i Vy mohli mít hezké stáøí.

Irena Schwarzová

V prùbìhu let 1991-1996 probíhaly v domo-
vì rozsáhlé opravy jednotlivých domkù, ze-
jména bylo nutné opravit støechy a zateplit bu-
dovy. Po tøech letech klidu zaèala v roce 1999
postupná rekonstrukce kuchynì s jídelnou
a prádelny, proto�e areál byl koncipován jako
letní pionýrský tábor se zázemím postaveným
a vybaveným pro tento úèel. V�ichni vìøíme,
�e i pøes nedostatek finanèních prostøedkù se
podaøí tuto akci dokonèit tak, aby i nová ku-
chynì a prádelna pøispìla ke zkvalitnìní péèe
o na�e klienty a zlep�ení pracovních podmí-
nek pro pracovníky.
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VYSOKÉ MÝTO
Dùm pokojného stáøí
My�lenka na vyu�ití panelového domu po sovìtské armádì, zvaného �kachlák�, stojícího na okraji Vysokého Mýta,
k sociálním úèelùm se zrodila ji� na podzim roku 1991. Tehdy mìsto Vysoké Mýto jako investor zaèalo s pøípravou
projektu rekonstrukce tohoto domu. Samotná velmi nároèná rekonstrukce probíhala v letech 1992 a� 1994. Jejím

výsledkem je moderní komplex
Domu pokojného stáøí pro 80 klien-
tù, kteøí jsou ubytováni v jednolù�-
kových a dvoulù�kových pokojích,
zaji��ujících ka�dému z obyvatel
soukromí.

V Domì je zaji��ováno trvalé byd-
lení, stravování vèetnì dietního ve
vlastním stravovacím zaøízení, nepøe-
tr�itá zdravotní slu�ba, ordinace prak-
tického lékaøe, rehabilitace vèetnì
masá�í a magnetoterapie, léèebný tì-
locvik a pracovní terapie pod vede-
ním zku�ené sociální pracovnice.
Obyvatelé mohou nav�tìvovat ka�-
dodenní pravidelné bohoslu�by
v kapli, která je souèástí objektu, ran-
ní cvièení a zpívání, spoleèenské ve-
èery a mnoho dal�ích akcí, které jsou
pro nì pøipraveny. Mohou také po-
sedìt v èajovnì nebo vyu�ívat slu�eb
odbornì vedené knihovny. Pro dob-
rou informovanost a dobrou náladu
vysílá ka�dý den domácí rozhlas.
V�ichni pracovníci se sna�í laskavým

Ergoterapie, to je ruèní práce a hlavnì povídání o v�em mo�ném
se vzpomínkami na mládí

a trpìlivých zpùsobem pomoci na�im klientùm pro�ívat v klidu, radosti, lásce, ale také u�iteèné aktivitì léta na
sklonku jejich �ivota a poukazují jim na nadìji, kterou Bùh nabízí v�em lidem, na nadìji vìèného �ivota, �ivota bez
bolestí, nemocí a umírání.

Rekonstrukce �kachláku� pro sociální vyu�ití byla prvním projektem tohoto typu
v Èeskoslovensku

Spoleèenskou událostí jsou aktivizaèní
programy jako byl i �Babièèin vr�ek�
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V takovém prostøedí jsme zaèínali...

Klubovna bývá plná radostného dìtského smíchu

práci a vyu�ívání volného èasu dìtí
a mláde�e. Èinnost se roz�íøila v lis-
topadu 1999, kdy mìsto dokonèilo
a pøedalo do u�ívání nový dùm, kte-
rý stojí  vedle domù starých.

Práce v tomto støedisku je velmi
nároèná, v nìkterých situacích i ne-
bezpeèná a vy�aduje velkou odvahu,
lásku a trpìlivost pøi øe�ení ka�do-
denních situací. Nejvíce je na�e po-
zornost zamìøena na dìti a mláde�,
pro které organizujeme rùzné hry
a soutì�e a také douèování a dohled
nad psaním úkolù. Mláde� se sna�í-
me motivovat k získání pracovní kva-
lifikace, hovoøíme o man�elství, rodi-
èovství a odpovìdnosti v �ivotì. Na�i
pracovníci se sna�í vyu�ít pøirozené-
ho nadání romských dìtí pro hudbu
a tanec v taneèních krou�cích, které jsou velmi oblíbené a dìtmi nav�tìvované. Dobrovolní pracovníci z øad církví,
pøedev�ím Bratrské jednoty baptistù pøedávají dìtem i dospìlým radostnou zvìst o Pánu Je�í�i a jeho lásce ke

Støedisko Husova
Práce ve støedisku v Husovì ulici zaèala v øíjnu 1998 v domech na okraji mìsta, ve kterých bydlí asi 200 lidí

z nejni��ích sociálních vrstev, pøevá�nì romského pùvodu. Na podnìt mìstského úøadu zde zaèali na�i pracovníci
provádìt sociální intervenci mezi obyvateli tìchto domù. Jedná se pøedev�ím o poradenství, duchovní a pastoraèní

v�em lidem a spolu s ní i morální hodnoty tak dùle�ité
pro dne�ní svìt. Vìøíme, �e pøedev�ím u dìtí pøinese
v budoucnosti na�e práce pozitivní výsledky, i kdy� ji�

dnes vidíme ovoce na�í práce napøíklad ve zlep�ení vzta-
hù mezi nájemníky.

Kresba romského
dítìte ze Støediska
Husova



40

ZLÍN
Denní stacionáø a chránìné pracovi�tì
Práce ve Zlínì zaèala v dubnu 1992, kdy byl otevøen
denní stacionáø s chránìným pracovi�tìm pro mladé lidi
s mentálním posti�ením, kteøí pøi�li o práci v dru�stvu
invalidù nebo byli evidováni na úøadu práce. Denní sta-
cionáø s chránìným pracovi�tìm jim napomáhá smys-
luplnì naplnit svùj �ivot a rozvíjet své schopnosti
a dovednosti. V dílnách mladí lidé napøíklad tkají kober-
ce na ruèních stavech, pletou ko�íky nebo vyrábí svíèky
z vèelího vosku, ale také pracují na zahradì nebo po-
máhají v kuchyni. A to v�e s velkým nad�ením a radostí,
která je povzbuzením a radostí i pro sociálním pracov-
níky a vychovatele. K oblíbeným aktivitám patøí také sport,
pøedev�ím stolní tenis, plavání, pøehazovaná, fotbal a
v zimì bìh na ly�ích. Sportovní klub Nadìje Berani Zlín
je od roku 1998 èlenem Èeského hnutí speciálních olym-
piád. Berani se úèastní nebo i sami poøádají soutì�e na
rùzných úrovních, na kterých dosahují velmi pìkných
výsledkù. Nezapomínáme ani na vzdìlávání, které pro-
bíhá ve spolupráci s Pedagogickým centrem pøi Pomoc-
né �kole internátní ve Zlínì.

O ruènì tkané koberce je zájem

Berani opravdu rádi soutì�í

Lidé s mentálním posti�ením vdìènì vracejí ka�dý
projev pøátelství za strany �neposti�ených�
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Domov pro mentálnì posti�ené
K dennímu stacionáøi pøibyl na konci roku 1994 Domov
pro 12 mladých lidí s mentálním posti�ením, kteøí se zde
pod dohledem sociálních pracovníkù uèí samostatnosti
a odpovìdnosti. Zároveò vyu�ívají slu�eb denního staci-
onáøe, který  stojí v tìsné blízkosti.

Dùm pokojného stáøí a domácí péèe
Program domácí péèe na území mìsta Zlína a v jeho okolí se zaèal realizovat v roce 1997. Jeho rozvoj nastal
otevøením Domu pokojného stáøí v záøí roku 1998. Dùm pokojného stáøí, který vznikl z bývalých jeslí, má kapacitu
47 míst pro staré, pøevá�nì imobilní klienty. Objekt slou�il od øíjna 1997 do èervence 1998 pro pøechodné ubyto-
vání mentálnì posti�ených dìtí z Otrokovic, které o svùj domov pøi�ly pøi povodních v èervenci 1997. K objektu
pøiléhá zahrada, tak�e, aè v centru mìsta, poskytuje domov pøíjemné a klidné prostøedí svým obyvatelùm. Domov
má celoroèní nepøetr�itý provoz a kromì ubytování a stravování nabízí starým lidem i smysluplné naplòování jejich
volného èasu a dal�í slu�by.

Ke spokojenosti patøí také pìkné prostøedí

Dùm pokojného stáøí je obklopen zelení

Aktivita zpomaluje stárnutí...

Èas je nutno naplnit èinností
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Poboèka Brno je zamìøena na poskytování komplexní péèe o staré obèany mìsta Brna. První aktivitou, kterou
zahájila poboèka v roce 1992 svou èinnost, byla peèovatelská slu�ba. Ta se postupnì rozvíjela a dnes je spolu
s domácí péèí poskytována na celém území mìsta Brna.

Dal�í slu�bou, kterou poboèka poskytuje, jsou denní stacionáøe. První z nich vznikl v roce 1993 v objektu mìst-

BRNO

Denní stacionáø v objektu mìstských lázní na Ponávce byl první

ských lázní v Brnì na Ponávce. Tento denní stacionáø
byl specifický tím, �e se v prvních letech daøilo zajistit
na�im klientùm mo�nost bezplatného koupání v bazénu
mìstských lázní. Denní stacionáø na Ponávce funguje
dodnes a poskytuje, stejnì jako ostatní denní stacioná-
øe provozované brnìnskou poboèkou, zejména sociální
pomoc (mo�nost sociálních kontaktù), kulturní vy�ití
(napø. se poøádají besedy, pøedná�ky, je mo�nost  posle-
chu hudby, pùjèování knih a èasopisù), zdravotnì soci-
ální slu�by a duchovní péèi. Dal�í dva stacionáøe se na-
cházejí v Bohunicích (vznikl v roce 1994) a v Øeèkovicích
(vznikl v roce 1998) v objektech bývalých jeslí. V tìchto
stacionáøích nabízíme kromì vý�e jmenovaných slu�eb
té� mo�nost stravování (obìdù). Nejmlad�í denní stacio-
náø byl otevøen v leto�ním roce v sídle poboèky na Vino-

hradech. Pøes svou krátkou existenci se má èile k svìtu. Nabízí odborné
pøedná�ky z nejrùznìj�ích oborù (napø. bezpeènost, medicína), právní po-
radnu a také kulturní poøady.

Tìlesná i du�evní aktivita prodlu�uje pro�ívání podzimu �ivota

V OBJETÍ SNU
(Vzpomínka na Nadìji)

Tu noc jsem Vás spatøil ve snu,
usmìvavé, krásné tváøe

záøící spokojeností -
jakobych sedìl na trùnu...
 V zahradì kvetoucí keøe,
 je� nám pøiná�ejí stìstí

a v du�i vná�í pohodu...
Hluboko v du�i cítím úctu
za pochopení mé snahy
probudit dobrou náladu
nebo aspoò dát záplatu

na v oèích vzbuzené vláhy...

Krásná pøítelova hudba
navracela nás do mládí
a srdce hoøela touhou -

v�dyt' v náladì èlovìk nedbá,
aspoò oèima pohladí,

kdy� se stane tance sluhou...

Nadìje se mìní v skutek,
za který Vám rád dìkuji;
upøímnì, z celého srdce,
za ten ze starostí útìk -

vzpomínky naò v nitru høejí!
Vzpomínejte na Borkovce ...

Antonín Borkovec
klient denního stacionáøe

v Brnì-Bohunicích
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Tøetí slu�bou, která je nabízena seniorùm a jejich ro-
dinám, jsou vícedenní stacionáøe. Jsou to zaøízení pro
pøechodné ubytování, zpravidla do tøí mìsícù. Vznikly
v roce 1997 v Bohunicích a v roce 1998 v Øeèkovicích
v objektech, ve kterých jsou také denní stacionáøe. Více-
denní stacionáø v Bohunicích má kapacitu 20 lù�ek
a v Øeèkovicích 25 lù�ek.

Nadìje v Brnì provozuje té� Dùm pokojného stáøí
v Pta�ínského ulici. Objekt èin�ovního domu pro�el
v letech 1995�1997 rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí.
Slavnostní otevøení se konalo v èervenci 1997. Dùm na-
bízí trvalé ubytování pro 26 klientù (dnes tvoøí vìt�inu
obyvatel �eny), stravování, duchovní a pastoraèní péèi.
Pro vyu�ití volného èasu a zpøíjemnìní �ivota se v do-
movì koná øada kulturních akcí � vystoupení profesio-
nálních i amatérských umìlcù z Brna a okolí.

Posledními zaøízeními, která doplòují �kálu slu�eb pro
seniory, jsou ordinace odborných lékaøù, a to interní
a geriatrická ordinace a psychiatrická a gerontopsychi-
atrická ordinace v Domì pokojného stáøí v Pta�ínského
ulici.

Dùm pokojného stáøí v Pta�ínského
je urèen pro trvalé bydlení

Do Domu pokojného stáøí si mù�e ka�dý
pøinést vlastní nábytek, aby si uchoval
pocit domova - Pta�ínskéno

Denní a vícedenní stacionáøe v Bohunicích a Øeèkovicích
umo�òují seniorùm i pobyty v zahradì

NADÌJE

Ze zeleného objetí -
ne� slunce zasedlo

na zlatý trùn -
jak z Popelèina oøí�ku

vystoupil �Rù�ový dùm�.
A z nìho desítky tváøí
a stovky oèí se ptá:

�Co to jen je, co se to dìje?�
A zlaté lístky bøíz
jim ètou odpovìd'
z rosné krùpìje:
Co by se dìlo?

Je to Vá� dùm, vá� nový domov
vyrostlý z lásky k bli�nímu:

Je to vá� dùm "Nadìje".

Leontina Moli�ová (1913),
klientka vícedenního stacionáøe

v Brnì-Øeèkovicích
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OTROKOVICE
Pøípravná jednání k otevøení Domova pro mentálnì

posti�ené dìti a mláde� v Otrokovicích v objektu bývalé
�kolky zaèala ji� v roce 1992. Domov byl otevøen ve spo-
lupráci s okresním úøadem ve Zlínì v lednu 1993. Svùj
domov zde na�ly dìti a mláde� pøevá�nì s tì�kých stup-
nìm mentálního posti�ení, èasto v kombinaci s jinými
poruchami. Ke staré budovì byla v roce 1995 pøistavì-
na budova nová, která zvý�ila kapacitu na 47 míst.

Historie domova je relativnì krátká, ale velmi bouøli-
vá. Tou bouøí byly èervencové povodnì v roce 1997, kte-
ré domov zaplavily a� do vý�e tøí a pùl metru. Obnova
byla uskuteènìna v rekordnì krátkém èase, tak�e se ji�
v èervenci 1998 mohly dìti znovu nastìhovat do svého
domova, který pro�el celkovou rekonstrukcí a dostavbou.

Dnes je v domovì k dispozici více ne� padesát míst v pìti oddìleních rozdìlených podle stupnì posti�ení. O dìti se
stará kolektiv odborných zdravotních  pracovníkù, vychovatelé, sociální a rehabilitaèní pracovník. Souèástí domova
je dílna s keramickou pecí a dal�ími mo�nostmi pro ruèní práce, rehabilitace s masá�ní vanou, víøivou vanou
a malým bazénem pro výcvik plavání a tìlocvièna. Místnost pro muzikoterapii je vybavena vodním lù�kem
a reprodukèní technikou.

Pamatujeme je i na vzdìlání dìtí, a to v deta�ovaném pracovi�ti pomocné �koly pøímo v domovì. Nezapomíná se
ani na sportovní vy�ití. V Èeském hnutí speciálních olym-
piád je zaregistrováno dvanáct malých sportovcù v pìti
disciplínách.

U ka�dého dítìte s mentálním posti�ením lze rozvíjet
osobnost. Snahou, ne v�dy naplnìnou, je dosa�ení

co nejlep�í sebeobsluhy

V�ichni pracovníci se sna�í vytvoøit dìtem v Domovì
skuteèný domov, a to mimo jiné také tím, �e se dìti, kte-
ré toho jsou schopné, zapojují do jednoduchých domá-
cích prací nebo prací na zahradì a ve skleníku, který je
souèástí areálu spolu s trávníkem, altánkem, pískovi�-
tìm a dal�ími mo�nostmi pro hry malých obyvatel. Na

chodbách a v místnostech najdeme na stìnách
výrobky z keramické dílny, suchou kvìtinovou vaz-
bu a dal�í výrobky, které ve spolupráci s vycho-
vatelkami  vytvoøily samy dìti.

Domov slou�í zároveò jako denní stacionáø pro
otrokovické dìti a mláde�, které zde tráví èást dne
a vìt�ina se zapojuje do aktivit chránìné dílny.

Kresby dìtí
z Domova

v Otrokovicích

Nìkteré z dìtí mají velmi tì�ké kombinované vady
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Obnova Otrokovic
V èervenci 1997 zasáhly území Moravy a východních Èech rozsáhlé povodnì, které zpùsobily velké materiální
�kody. 9. èervence 1997 dorazila povodòová vlna i do Otrokovic. Ètvr� jménem Ba�ov (Bahòák) a v ní i Domov pro
mentálnì posti�ené dìti a mláde� byla nìkolik dní zaplavena a� do vý�ky tøí a pùl metru.  Po opadnutí vody,
vyklizení a vyèi�tìní objektu od bahna a jeho vysu�ení zapoèaly práce na obnovì domova. Dva pùvodní pavilony
byly celkovì zrekonstruovány a byl pøistavìn pavilon nový. Rekonstrukce, kterou provádìla firma Pozemní stavitel-

Nový bílý pavilon byl dokonèen v roce 1996...

...v èervenci 1997 pøi�la povodeò...

...a v èervenci 1998 jsme díky mnoha
dárcùm mohli znovu zaèít

ství Zlín podle projektu firmy Ateliér
91, byla dokonèena v rekordnì krát-
kém èase. Slavnostní otevøení nové-
ho domova bylo 9. èervence 1998,
tedy pøesnì rok od zaplavení domo-
va. Na obnovì Domova se podílelo
velké mno�ství obìtavých dárcù
z domova i ze zahranièní, bez jejich�
pøispìní by nebylo mo�né v takto re-
kordnì krátkém èase rekonstrukci
uskuteènit.
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Kresba Karolínky Fikejsové

LITOMY�L
Dùm pro opu�tìné dìti

Poèátek práce v Litomy�li se datu-
je od  roku 1992, kdy èeskoameric-
ká rodina Plchova nabídla pro soci-
ální práci s dìtmi starý dùm v ulici
Matìje Kudìje. K jeho vyu�ití ale ved-
la dlouhá cesta. V roce 1995 zaèaly
za významného finanèního pøispìní
�výcarského spolku Licht im Osten
stavební práce na celkové rekon-
strukci a dostavbì objektu. Cílem
bylo vytvoøit dva samostatné byty pro
náhradní otevøené rodiny, které pøijí-
mají dìti do pìstounské péèe.
V bøeznu 1997 byla dokonèena prv-
ní etapa rekonstrukce. V dubnu se ji�

Darovaný dùm se po rekonstrukci a pøístavbì stal domovem dvìma otevøeným
pìstounským rodinám, souèástí domu je Misijní støedisko

nastìhovala první a v záøí druhá rodina. Druhá etapa rekonstrukce byla dokonèena v kvìtnu 1998, slavnostní
otevøení probìhlo 27. èervna 1998.  Dnes má rodina Fikejsova pìt dìtí a rodina Maroszova �est dìtí.

Dìti Maroszovy

Dìti Fikejsovy
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Misijní støedisko
Kromì výchovy dìtí v náhradní

rodinné péèi slou�í dùm také jako
misijní støedisko pro dìti z okolí. Støe-
disku slou�í klubovna a tìlocvièna
a jeho èinnost je zamìøena na vyu-
�ívání volného èasu dìtí a mláde�e.
V létì jsou organizovány letní tábory
(kempy), bìhem roku, kromì pravi-
delných schùzek i nìkolik víkendo-
vých akcí. V�echny akce mají napo-
moci dìtem najít smysl �ivota a sku-
teèné hodnoty a uchránit je pøed
negativními vlivy alkoholu, drog
a jiných závislostí. Duchovnì práci
støediska za�ti�ují dobrovolníci zejmé-
na z Církve bratrské v Litomy�li.

Èinnost misijního støediska napl-
òuje cíl projektu, kterým nebylo pouze vybudování domu pro pìstounské rodiny jako uzavøené komunity, ale
naopak vytvoøení otevøených rodin nejen pro pøijímání nových dìtí do náhradní rodinné péèe, ale té� pro kontakty
s okolím.

Variabilní sál lze pøepa�it a mù�e slou�it
jako tìlocvièna, klubovna, shroma�ïovací
místnost dìtem z domu i z mìsta
- zde pùsobí také misijní støedisko

U�lechtilé naplnìní volného èasu dìtí a
mláde�e je nejlep�í prevencí sociálnì

patologických jevù
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ÈESKÁ TØEBOVÁ
Èinnost v Èeské Tøebové zaèala v bøeznu 1997. Mìsto Èeská Tøebová

v té dobì dokonèilo rekonstrukci panelového domu po sovìtské armádì
tzv. �kachláku� a rozhodlo se v nìm zøídit 53 malometrá�ních bytù pro so-
ciálnì slabé obèany a pro obèany na okraji spoleènosti. Proto, aby byly
zachovány hodnoty do rekonstrukce vlo�ené, vypsalo mìsto výbìrové øíze-
ní na provozování sociálních a správcovských slu�eb v tomto domì.

Provoz v domì je zaji��ován nepøetr�itì 24 hodin dennì. V na�í práci se
prolínají dvì oblasti. První z nich je sociální èinnost pøedev�ím mezi dìtmi
a mláde�í. V domì je na 80 dìtí, pro které jsme upravili suterénní prostory
na víceúèelovou klubovnu. Zde probíhá douèování, ale také rùzné soutì�eDùm se sociálními byty na sídli�ti Borek

a hry, pøi kterých si dìti osvojují napø. základní hygienické návyky. Od záøí 1999 jsme zde zalo�ili dìtský klub David,
kam pøichází pravidelnì kolem dvaceti romských dìtí. U dospìlých se na�i pracovníci zamìøují pøedev�ím na
poradenství, zejména pøi øe�ení ka�dodenních problémù, pøi vytváøení dobrých sousedských a mezilidských vztahù
a na duchovní a pastoraèní péèi. Duchovnì za�ti�uje tuto práci sbor Církve bratrské v Èeské Tøebové, z jeho� støedu
jsou i pracovníci tohoto støediska. Druhou oblastí na�í èinnosti je nepøetr�itá slu�ba na ochranu majetku a dohled
nad poøádkem a chodem domova.

V prosinci 1998 v tìsné blízkosti stávajícího domu otevøelo mìsto nový dùm pro obèany, kteøí o své domky
z první republiky pøi�li pøi povodni. Na�e èinnost se roz�íøila i na tento dùm. Bydlí v nìm lidé ohro�ení sociálním

vylouèením. První zku�enosti z práce
mezi tìmito lidmi ukazují, �e i jim je
potøeba podat pomocnou ruku, v�dy�
Kristus zemøel i za nì.

Klubovna v suterénu je �kolou i hernou

Nová budova s pavlaèí se stala domovem
pro obyvatele ètvrti Benátek, po�kozené

povodní

Spoleènì trávený volný èas
- to je Klub David

Kresba romského dítìte z Èeské Tøebové
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PLZEÒ
Po jednáních s magistrátem byla v listopadu 1998 za-

hájena práce v Plzni. Mìsto rekonstruovalo nedaleko ná-
dra�í v �eleznièní ulici dùm, ve kterém je 20 bytových
jednotek  pro dlu�níky nájemného. Na�ím úkolem je oby-
vatelùm tohoto domu poskytovat sociální, pracovní
a právní poradenství, pomáhat pøi øe�ení rodinných a sou-
sedských vztahù, pomoci jim pøi hledání zamìstnání a
pøi vyøizování sociálních dávek. Nabízíme i materiální
pomoc (souèástí je potravinová banka a �atník) a du-
chovní péèi. Sociální pracovníci dbají zejména na to, aby
klienti získali pravidelné pøíjmy, ze kterých by mohli pla-
tit nájem a zdravotní poji�tìní, a posilují jejich motivaci
k získání ztraceného vlastního bydlení. Úèastní se té�
jednání na úøadech mìstských obvodù pøi výbìru oby-
vatel domu.

Velká pozornost je vìnována dìtem, pro které jsou

Dobrovolná terénní misijní a charitativní èinnost v Nýrsku zaèala v èervnu 1992. Souèasné støedisko bez vlast-
ních prostor pùsobí stále na základì dobrovolnosti. Podstatou je jednak pomoc starým osamìlým lidem, ale také
roz�iøování køes�anské literatury a osobní evangelizace.

NÝRSKO

Slu�by sociální intervence ve vystìhovaných rodinách dlu�níkù za
nájemné mají zabránit sociálnímu vylouèení

a pomoci k reintegraci

v klubovnì, která byla zøízena v pøízemí domu, poøádány nejrùznìj�í soutì�e, hry a jiné akce. Probíhá zde dopoled-
ní �kolka �Klubíèko�, kterou nav�tìvují dìti z domu i okolí, a která vznikla ve spolupráci se Sdru�ením pro rodinu.
Dìti se zde uèí rùzné øíkanky, poznávat barvy, zpívají apod. Odpolední dìtský klub od února leto�ního roku nabízí

dìtmi mají hudební odpoledne, pøi kterých dìti zpívají a
zdokonalují se ve høe na hudební nástroje.

Nezapomíná se ale ani na dospìlé. Ve spolupráci
s Úøadem mìstského obvodu Plzeò 2 je organizována
pracovní terapie pøi úklidu mìsta (høi�tì, parky) a cykli-
stické stezky. Dále jsou organizovány veèery s promítáním
køes�anských videofilmù a následnou diskusí.

vyu�ití volného èasu �kolním dìtem, a to i o víkendech,
kdy jsou pro nì poøádány víkendové akce. V létì je plá-
nován letní tábor. �kolákùm je v rámci klubu nabízena
pomoc s domácími úkoly a douèování. Dobrý ohlas mezi
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JABLONEC NAD NISOU
Dùm Nadìje Jablonec

Po velmi vstøícných jednáních
s Mìstským úøadem v Jablonci nad
Nisou byl v prosinci 1998 otevøen
azylový dùm pro bezdomovce v Pod-
horské ulici. Azylové ubytování ve
druhém patøe domu zde na�lo 18 kli-
entù. Projekt vznikl  z potøeby øe�it
ve mìstì zejména v zimních mìsí-
cích problém s ubytováním lidí, kteøí
se z mnoha dùvodù ocitli bez støe-
chy nad hlavou. Klientùm je nabíze-
no ubytování, potravinová pomoc, hy-
giena, o�acení, pracovní terapie a du-
chovní péèe. Sociální pracovníci se
starají také o náplò volného èasu
a motivují klienty k jejich reintegraci
do spoleènosti.Pro zøízení Domu Nadìje Jablonec dalo mìsto k dispozici dùm v Podhorské ulici

V roce 1999 probíhaly opravy a èásteèná rekonstruk-
ce dal�ích pater domu, ve kterém otevøeme v leto�ním
roce zimní noclehárnu a denní centrum.

Dùm na pùli cesty Jiøetín
Ve spolupráci s obèanským sdru�ením Adra, Vìzeò-

skou duchovenskou péèí, jabloneckou Charitou a vìz-
nicí v Rýnovicích se rodí pilotní projekt Domu na pùli
cesty v Jiøetínì pod Bukovou v okrese Jablonec nad Ni-
sou, a to zejména pro mu�e propu�tìné z vìzení, ale
také pro podmínìnì propu�tìné a pro výkon alternativ-
ních trestù.

Ubytování je spoleèné, skromné, ale dbá se
na osobní èistotu

Vánoce v azylovém domì (1999)

Továrna na døevìné hraèky Detoa dala
k dispozici èást budovy a nabízí práci
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MLADÁ BOLESLAV
Ve spolupráci s mìstem bylo na

podzim roku 1999 otevøeno støedis-
ko pomoci v Mladé Boleslavi ve �tyr-
sovì ulici. Jedná se o denní centrum
s osmi azylovými lù�ky. Vzniklo ná-
roènou rekonstrukcí z prostøedkù
mìsta v suterénu pavlaèového domu
obývaného pøevá�nì romskými oby-
vateli. Støedisko nabízí kromì azylo-
vého ubytování i stravování, hygie-
nu, poradenství, o�acení, duchovní
péèi a pracovní terapii pøi úklidu
okolí domu.

V tìchto místech bude høi�tì

V Denním centru se sna�íme uspokojit
základní potøeby lidí sociálnì

vylouèených

Støedisko v Mladé Boleslavi zbudovalo mìsto v suterénu sociálního domu

Cílem mìsta i na�ím je nabídnout
v tomto støedisku �irokou �kálu slu-
�eb a pomoci øe�it zejména krizové
situace. K tomuto úèelu byl v bøeznu
2000 upraven a otevøen jednopoko-

jový byt s vlastním sociálním zaøíze-
ním ve tøetím patøe tého� domu. Jeho
hlavním úkolem je øe�it krizové uby-
tování matek s dìtmi, ale je té� vyu-
�íván jako klubovna pro dìti z domu
a okolí, pro které jsou ve spolupráci
s obèanským sdru�ením Dotyk poøá-
dány rùzné akce.

Program pro dìti pøilákal obyvatele
z celého okolí
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Olgy Havlové. Na obnovì Domova pro mentálnì posti-
�ené dìti a mláde� v Otrokovicích v letech 1997-1998
se vedle uvedených podílely zejména Èeský rozhlas, Nì-
mecký èervený køí� prostøednictvím Èeského èerveného
køí�e, Evangelická diakonie z Berlína, Èeská katolická
charita, Fundation Katholieke Noden, Fundation Chil-
dern's Welfare Stamps, Kirchenkreisamt Ronnenberg,
Klub pøátel Boni Pueri a Divadlo Ta Fantastika, Queen
Juliana Fundation, církve, sbory, farnosti a církevní orga-
nizace a desítky dal�ích dárcù.

Na�i èinnost podporují stovky dal�ích dárcù, obèanù,
podnikatelù, podnikù i jiných právnických osob, kteøí
vìcnými nebo finanèními dary za uplynulých deset let
Nadìji podpoøili. Není v na�ich mo�nostech v�echny zde
vyjmenovat, ale v�em patøí na�e vdìènost.

První mìsíce èinnosti Nadìje se vyznaèovaly zejména
nad�ením odpovídajícím své dobì a bezplatnou dobro-
volnou prací spjatou s vlastními prostøedky zakladatelù,
podpoøenými finanèními, ale hlavnì vìcnými dary obèa-
nù. Pobídkou k samostatnosti byl první pøijatý grant Èes-
koslovenské rady pro humanitární spolupráci (tzv. roz-
jezdová dotace) ji� v roce 1990 a koupì areálu bývalého
pionýrského tábora pro zøízení Domu pokojného stáøí v
Neda�ovì v následujícím roce.

Dynamickému rozvoji profesionální práce pomohly
pochopení a dùvìra èinitelù státní správy i mìstských
samospráv, vyjádøené finanèní podporou konkretních
projektù, ale také pøíznivým pronájmem budov a neby-
tových prostor. Základem pro financování provozu soci-
álních slu�eb jsou od roku 1991 dotace Ministerstva
práce a sociálních vìcí.

Neustále se roz�iøující nabídka slu�eb je v�ak nemys-
litelná bez dal�í významné podpory Ministerstva zdra-
votnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva �kolství, mlá-
de�e a tìlovýchovy, Státního fondu �ivotního prostøedí a
v minulosti také Federálního ministerstva financí. Kon-
kretní projekty podporují rovnì� mìsta, mìstské èásti a
okresní úøady, na jejich� území Nadìje pùsobí: mìsta
Praha, Brno, Zlín, Vysoké Mýto, Mladá Boleslav, Jablo-
nec nad Nisou, Plzeò, Èeská Tøebová, Litomy�l a Otroko-
vice, mìstské èásti Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 10,
Praha-Radotín, Brno-Bohunice, Brno-Øeèkovice, Brno-
Vinohrady a okresní úøady ve Zlínì, Svitavách a Mladé
Boleslavi. Chránìná pracovi�tì a nová pracovní místa
podporují Úøady práce v Praze, Zlínì, Plzni, Mladé Bole-
slavi, Brnì, Jablonci nad Nisou a Ústí nad Orlicí.

Nìkolik projektù podpoøila Nadace rozvoje obèanské
spoleènosti z programu Phare, Rada humanitárních sdru-
�ení, Open Society Fund, Nadace Divoké husy, Spojené
holandské nadace, Kanadský fond, Britské velvyslanec-
tví, Mezinárodní klub �en a Výbor dobré vùle Nadace

Otrokovice

Brno

Èeská Tøebová
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PUBLIKAÈNÍ ÈINNOST
 Nadìje vznikla v období významných spoleèenských zmìn v na�í zemi a navíc uprostøed nového fenomenu,

u nás dosud neznámého, mezi uprchlíky. To bylo pøíèinou zájmu sdìlovacích prostøedkù od samého zaèátku.
Èetné novinové èlánky, rozhlasové relace i televizní zpravodajství a publicistika provázejí Nadìji dosud. Vedle toho
vydává Nadìje vlastní publikace a pøíle�itostné tiskoviny vèetnì periodika, od roku 1995 také ti�tìné výroèní zprá-
vy. V roce 1996 se pøipojila svou kampaní k propagaci Mezinárodního roku za vymýcení chudoby.

1996 Bezdomovství � extrémní vylouèení
1997 Homelessness � extreme exclusion, resume (a)

ISBN 80-902292-0-4 (è), ISBN 80-902292-1-2 (a)

Fenomen bezdomovství v èeském prostøedí je neprozkoumanou oblastí,
pøevá�ná vìt�ina obèanù viditelnì nechápe pøíèiny spoleèenského vylouèe-
ní v jeho nejtvrd�í podobì. Ve veøejném mínìní pøevládá negativní mínìní
o bezdomovcích jako relikt padesátileté nesvobody. Autoøi chtìjí touto stu-
dií naznaèit souvislosti pøedcházející spoleèenskému úpadku lidí, kteøí ne-
doká�í unést odpovìdnost za vlastní �ivot, a jejich bezradnost a bezmoc.
Publikace je urèena pøedev�ím obèanským iniciativám a obèanùm, kteøí se
rozhodli pomáhat zdravotnì posti�eným a sociálnì ohro�eným osobám.
Mù�e být zdrojem informací pøedstavitelùm a úøadùm státu a mìst, odbor-
níkùm, studentùm a novináøùm. Vzniku publikace pøedchází �estiletá zku-
�enost z práce s bezdomovci v Praze.

1992 Nadìje � dva roky práce
1994 Nadìje do roku 1994
1996 Nadìje � cíle a poslání (è + a)
1996 Nadìje � cíle a poslání (è + n)
1997 Nadìje � cíle a poslání (è + a,

druhé, upravené vydání)

1997 Sborník ze semináøe nestátních neziskových
organizací Praha, 30. 4. 1997

1998 Sborník ze semináøe na téma Bezdomovství
v Evropì Olomouc, 4. 3. 1998
1998 Summary from a seminar on Homelessness
in Europe Olomouc, 4. 3. 1998
1998 Sborník ze semináøe na téma Mezinárodní den

za vymýcení bídy Praha, 16. 10. 1998
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1998 Pozdrav, èasopis obèanského
sdru�ení Nadìje (ètvrtletník, nulté
èíslo vydáno v roce 1997)

1997 instalace první stránky na internetu:
www.nadeje.cz

1999 první aktualizace stránky na internetu
2000 druhá aktualizace stránky na internetu

Pøipravované publikace:
2000 Deset let Nadìje (elektronická publikace CD-ROM)
2000 Deset let Nadìje (tato kni�ní publikace)
2000 Aktualizace stránky na internetu
2000 Slovník znakù køes�anských pojmù pro nesly�ící (kni�ní publikace)
2000 Slovník znakù køes�anských pojmù pro nesly�ící (elektronická publikace CD-ROM)
2000 Slovník znakù køes�anských pojmù pro nesly�ící (video)

Ukázka ze Slovníku znakù køes�anských pojmù pro ne-
sly�ící, pøipravovaného od roku 1998 ekumenickou sku-
pinou nesly�ících a sly�ících autorù

1997 Nadìje � cíle a poslání
(videodokument)

www.nadeje.cz
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Od svého vzniku po celou dobu
své existence vyhledává Nadìje spo-
lupráci v rozmanitých formách
s jinými subjekty pro efektivní napl-
nìní svého poslání. Významným part-
nerem je stát, který prostøednictvím
ministerstev finanènì podporuje vý-
znamný podíl èinnosti. Úèinná je rov-
nì� spolupráce poboèek s okresními
úøady, s úøady práce a s mìsty, pøi
vytváøení spoleèných projektù, pøi
nájmu budov a prostor, pøi zøizování
zvlá�tních pracovních míst pro klienty
i pro zamìstnance a pøi hledání prá-
ce pro nesnadno zamìstnatelné kli-
enty.

SPOLUPRÁCE

Prezentace na konferenci Rady Evropy �Sociální vylouèení a lidská
dùstojnost� v Helsinkách

Zimní noclehárna v Praze, výsledek
vícestranné spolupráce

Podobnou spoluprací je finanèní úèast grantových agentur a nadací na vybraných projektech Nadìje, zejména
Nadace pro rozvoj obèanské spoleènosti, Èeské rady humanitárních organizací, Open Society Fund a jiné.

Na rùzných pracovi�tích v nìkolika poboèkách vykonávají svou odbornou praxi studenti støedních i vysokých
�kol sociálního a zdravotního zamìøení. Bezvýznamnou rovnì� není práce desítek dobrovolníkù.

Nadìje udr�uje celou øadu formálních nebo neformálních dvoustranných nebo mnohostranných vztahù s jinými
nestátními neziskovými organizacemi i s organizacemi a orgány mìst a státu. Smyslem tìchto forem spolupráce je
vzájemná podpora a vzájemná pomoc spoleèným klientùm, výmìna zku�eností nebo spoleèné monitorování soci-
ální problematiky. Pøíkladem je vzájemná výmìna o�acení (Diakonie Úpice), pomoc potravinové banky (30 organi-
zací), projekt sociální jídelny typu Restaurant du Coeur (Øád dominikánù v Emauzích), monitoring bezdomovství
v Praze (nestátní i státní subjekty),
úèast na semináøích (NROS, ICN).

Jiná forma spolupráce je uplatòo-
vána pøi realizaci krátkodobých nebo
jednorázových projektù, napø. ètyømì-
síèní zimní noclehárna v Praze, Spy-
tihnìvovì ulici (s MHMP, SEZOP, AS),
Semináø o bezdomovství v Evropì
(s FEANTSA, AS, SAD), Semináø a hap-
pening k Mezinárodnímu dni za vy-
mýcení bídy (Nadace Místa v srdci),
Vlny Nadìje (s mìstem Zlín, Pomoc-
nou �kolou ve Zlínì a dal�ími sub-
jekty).



57

Nìkolik slov o autorce básní:
Renatì Fojtíkové je 20 let, bydlí v Brnì a je studentka.

Ráda pøedná�í své vlastní básnì. Zúèastnila se soutì�e
zdravotnì posti�ených dívek Miss sympatie ve Zlínì a
obsadila hezké druhé místo.

VZPOMÍNÁM...

Vzpomíná�?
Na�la jsem Krista,

sedìl pod lampou co u� skoro nesvítila,
choulil se k ní,

v nadìji �e zahøeje,
tenkrát zima byla.
Ruce se mu tøásly,
hlas se mu chvìl

a za tu minci kovovou mi pøíbìh vyprávìl:
Prý mìl lásku,
prý mìl �tìstí,

snad mìl v�e co mohl si pøát,
to v�e ztratil pro svùj sen

a �el se za nìj prát.
Mìl spoustu iluzí

a vydal se za duhou
dlouhou cestou ztrácel v�ak

jednu za druhou.
Ted' tu sedí

a strach v oèích má,
neví jak dál,

kdo mu co dá?
Nena�el svùj sen,

ale nechce se vrátit,
nemá kam

a nemá co ztratit.
Podivnej je tenhle svìt

a duha málo barev mívá,
kdy� nemù�e� se vrátit zpìt,

víra v lep�í den je jediné co zbývá...

MAMINCE

Cítím se stra�nì sama,
proè jen proè tu není moje máma?

Maminko ty mì nechce� snad?
Já vím,

�e má� se mnou køí�,
ale já jsem jiná,

v�dyt' ví�,
pýchu pøedchází pád.

Maminko,
promiò mi,

jen�e já jsem kousek z Tebe,
ale místo lásky Tvé
mì u srdíèka zebe.

Maminko,
promiò mi ty vrásky,

co kvùli mnì má� ve tváøi,
ale kdy� ty nejsi se mnou,

hvìzda má u� nezáøí.
Maminko,

odpust' mi prosím je�tì naposled,
nebo aspoò tohle pøeèti,

ne� Tvé srdce promìní se v led...

Nadìje je èlenem nìkolika støe�-
ních organizací, zejména Èeské rady
humanitárních sdru�ení ÈRHO (u� od
roku 1990), Sdru�ení zástupcù pro-
vozovatelù azylových domù SAD, Klu-
bu ICN, v mezinárodním mìøítku Ev-
ropské federace národních sdru�ení
pracujících s bezdomovci FEANTSA,
Evropské sítì pro zdraví vylouèených EUR HOPE-NE-
TWORK, spolupracuje s Evropskou federací potravinových
bank FEBA, s Platformou Zlín-Groningen. Dal�ími part-
nery jsou Hoffnung und Hilfe, Project Salvaid, Stichting
Dieren aj.

Ve spolupráci s Nadací Místa v srdci upozornil semináø a následný
happening na Václavském námìstí na 17. øíjen jako Mezinárodní
den za vymýcení chudoby

Skupina Boney M byla zlatým høebem programu
pro zdravotnì posti�ené Vlny Nadìje
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ADRESÁØ
Nadìje, obèanské sdru�ení, se sídlem v Praze 2, Var�avská 37
Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel
Registrace u MV ÈR dne 21. 8. 1999 pod è. VSP/1-2274/90-R
IÈO: 00570931, DIÈ: 002-00570931
Tel. 02/22521110, fax: 02/22521115 e-mail: nadeje@nadeje.cz
http://www.nadeje.cz

Poboèka Praha, Var�avská 37, 120 00 Praha 2
Petra Lakato�ová, místopøedsedkynì a oblastní øeditelka
Tel. 02/22521110, fax: 02/22521115, e-mail: nadeje@nadeje.cz

Poboèka Neda�ov, 763 32 Neda�ov 161
ing. Eva Ludvíèková, povìøená vedením poboèky
Tel., fax: 0636/335428, e-mail: nadejened@zl.inext.cz

Poboèka Vysoké Mýto, nám. Nadìje 731, 566 01 Vysoké Mýto
Petr Macek, místopøedseda a oblastní øeditel
Tel., fax: 0468/22835, e-mail: nadeje.vm@worldonline.cz

Poboèka Zlín, bøí Sousedíkù 349, 760 01 Zlín
Ludmila Vavreèková, vedoucí poboèky
Tel., fax: 067/7211069, e-mail: nadejezl@zl.inext.cz

Poboèka Brno, Velkopavlovická 13, 628 00 Brno
ing. Jan Sláma, místopøedseda a oblastní øeditel
Tel., fax: 05/44234688, e-mail: pobocka@nadeje-br.cz

Poboèka Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice
ing. Eva Ludvíèková, vedoucí poboèky
Tel., fax: 067/7925140, e-mail: nadejeotr@zl.inext.cz

Poboèka Èeská Tøebová, Semanínská 2084, 560 02 Èeská Tøebová
Petr Macek, oblastní øeditel, Jiøí Grund, vedoucí poboèky
Tel. 0465/539303, e-mail: nadeje.vm@worldonline.cz

Poboèka Litomy�l, Matìje Kudìje 14, 570 01 Litomy�l
Petr Macek, oblastní øeditel, ing. Jana Macková, vedoucí poboèky
Tel., fax: 0464/618305, e-mail:  nadeje.vm@worldonline.cz

Poboèka Plzeò, �eleznièní 36, 301 00 Plzeò
Petra Lakato�ová, oblastní øeditelka, ing. Jakub Forejt, vedoucí poboèky
Tel. 019/7456912, e-mail: nadeje.plzen@volny.cz

Poboèka Jablonec nad Nisou, Podhorská 57, 466 01 Jablonec nad Nisou
Pavel Akrman, oblastní øeditel
Tel., fax: 0428/317120, e-mail: nadeje.jbc@volny.cz

Poboèka Mladá Boleslav, �tyrsova 918, 293 01 Mladá Boleslav
Pavel Akrman, oblastní øeditel, Vlastimil Hýbl, vedoucí støediska
Tel., fax: 0326/734940, e-mail: nadeje.mb@volny.cz

Støedisko Nýrsko, K Radnici 817, 340 22 Nýrsko
Petra Lakato�ová, oblastní øeditelka, Bohumil Najbert, vedoucí støediska
Tel. 0186/71243
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SPRÁVA
Valná hromada se podle Stanov Nadìje schází podle potøeby, nejménì jednou za dva roky. Valná hromada kromì
jiného volí pøedsednictvo. Pøedsednictvo je nejvy��ím výkonným orgánem. Souèasné pøedsednictvo, potvrzené
valnou hromadou 11. 3. 2000 v Èeské Tøebové, pracuje ve slo�ení:
Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel,
Petra Lakato�ová, místopøedsedkynì, oblastní øeditelka (Praha),
Petr Macek, místopøedseda, oblastní øeditel (Vysoké Mýto),
ing. Jan Sláma, místopøedseda, oblastní øeditel (Brno),
ing. Martina Hradecká, hlavní ekonom (Praha),
ing. Milan Nádvorník, ekonom (Vysoké Mýto),
MUDr. Milan Navrátil, odborný lékaø (Zlín),
MUDr. Jaroslava Útratová, odborná lékaøka, primáøka (Brno).

Veøejnì prospì�né slu�by jsou poskytovány v poboèkách. Poboèky sdru�ené v oblasti øídí oblastní øeditelé. Výkon-
ným orgánem øízení je øeditelská rada:
Ilja Hradecký, ústøední øeditel,
Petra Lakato�ová, oblastní øeditelka (Praha),
Petr Macek, oblastní øeditel (Vysoké Mýto),
ing. Jan Sláma, oblastní øeditel (Brno),
ing. Eva Ludvíèková, vedoucí poboèky (Otrokovice).

O rozvoj Nadìje se zaslou�ili také døívìj�í èlenové pøedsednictva Katarína Kapinayová (1990-1993), Bla�ena
Hýsková (1990-1993), Miroslava Kalivodová (1991-2000), ing. Zdenìk Piskáèek (1992-1993), ing. Aftab Hladíková
(1992-1997), ing. Milan Coufal (1993-2000), PhMr. Stanislav Èerný (1993-1997) a zejména spoluzakladatelka
Nadìje Vlastimila Hradecká (1990-1997).
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Vydání této publikace podpoøili:

AGFA s.r.o., Praha
ALARM ABSOLON spol. s r.o.
ÈTK REPRO a.s.
FRANKE s.r.o.
IMADOS a.s.
ISOLIT BRAVO s.r.o.
KRKONO�SKÉ PAPÍRNY a.s.
MEDIATEL spol. s r.o.
PRIMOSSA a.s.
STUDIO FORMA - Karel Vlèek
SUNEX s.r.o.
SYBASE ÈR s.r.o.
3E PRAHA ENGINEERING a.s.
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Pøi koupi výrobkù zn. BRAVO automaticky pøispíváte
na pomoc potøebným.
Výrobky zn. BRAVO sice na svém obalu èi krabici
mají symbol 5 Kè z ceny výrobku na dobroèinné
úèely, ov�em ve skuteènosti za rok 1999 to bylo ji�
7,10 Kè. Celkové výdaje firmy Isolit-BRAVO s.r.o.
Jablonné nad Orlicí za rok 1999 na dobroèinné úèely
èinily 1036257 Kè.

Kdo je firma Isolit-BRAVO

Firma Isolit-BRAVO s.r.o. je èeská firma bez jakéhokoli cizího
kapitálu. Jejím sídlem je Jablonné nad Orlicí - pùvabné mìsto
v Orlických horách. Firma zamìstnává v prùmìru 400 za-
mìstnancù. Její obrat za rok 1999 byl 574 mil., hrubý zisk 70 mil.
Kè. Více ne� 63% výrobkù firmy je urèeno na export.

Sortiment firmy se za poslední 3 roky neuvìøitelnì roz�íøil, pøipomeòme
hlavnì rychlovarné konvice, fritézy, topinkovaèe, sendvièovaèe,
ventilátory, sporáky, fény, kulmy, elektrické holicí strojky sí�ové
akumulátorové, které svojí úrovní i kvalitou tvrdì konkurují
renomovaným znaèkám BRAUN a Philips a pøedev�ím multifunkèní
peèící pánve Bravoska a Bravoska XL pou�itelné i jako malá peèící
trouba.

Pro leto�ní rok firma Isolit-BRAVO s.r.o. pøipravuje dal�í zdaøilé inovace a novinky, které nejenom obohatí
sortiment zn. BRAVO, ale i vhodnì roz�íøí, napø. kuchyòskou digitální váhu, dal�í druhy sporákù a také
jednu zajímavost -  krepovací kle�tì na úpravu vlasù.

Hlavním programem je výroba a prodej elektrospotøebièù  pod znaèkou BRAVO, ale i elektrospotøebièù
pro firmy Philips, Otto, Princess, ZWT, Team, Ikea, Oce, a mnoho dal�ích. Divize 1 - lisovna provádí
lisování plastových dílù jak pro kuchyòské pøístroje, tak i samostatné zakázky pro rùzné tuzemské
i zahranièní firmy (Black and Decker, Océ, Philips, Hewlet Packard, FAB, Nolato, Webasto, ABB,
Ericsson a dal�í). Divize D2 - modernì vybavená nástrojárna vyrábí formy na tváøení plastù pro na�i
lisovnu, ale hlavnì na export. Firma je dr�itelem certifikátu kvality podle ISO 9000 a zavádí ochranu
�ivotního prostøedí dle ISO 14000.

Firma Isolit - BRAVO s.r.o. je pøíkladem toho, �e
práce èeských lidí mù�e bez obav konkurovat
renomovaným zahranièním firmám.
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Ji� deset let
s námi
pomáháte tìm,
kteøí pomoc
potøebují.

Dìkujeme.

Var�avská 37
120 00  Praha 2
tel.: 02-22521110
fax: 02-22521115
e-mail: nadeje@nadeje.cz
www.nadeje.cz

ISBN 80-86451-00-3

316012163/0300  u ÈSOB v Praze

Nadìje s vdìèností pøijme podporu pro svou èinnost na úèet èíslo




