
KoliK se toho dá zvládnout za 2 měsíce
Dáši maminka dostala na  naši 
službu kontakt ve  škole od  třídní 
učitelky dva měsíce před koncem 
školního roku. A  volala obratem. 
„Trápilo ji, že si neví rady se svou 
dcerou, ve škole propadá a doma 
neposlouchá,“ upřesňuje Tereza 
Králová, sociálně aktivizační pra-
covnice, která s rodinou navázala 
spolupráci. A doplňuje: „Třídní uči-
telka si zase stěžovala na obtížnou 
komunikaci s  rodinou a  zmínila 
dokonce, že zvažuje, že se obrá-
tí na  sociální odbor, aby v  rodině  
zakročili.“ 

V domácnosti kromě dvanáctileté 
Dáši byli ještě další 3 mladší sou-
rozenci. Ihned se začalo pracovat 
na  nastavení pravidel, na  pravi-
delné přípravě do  školy a  hlavně 
na zlepšení komunikace se školou. 
„Začala jsem maminku doprová-
zet na pravidelné schůzky za třídní 
učitelkou každých 14 dní. Tam se 

maminka s učitelkou vždy domlu-
vila, na co je potřeba se momen-
tálně zaměřit, co zlepšit, co fungu-
je a co nefunguje. Pomalu si k sobě 
hledaly cestu,“ popisuje Králová 
postupné kroky. 

Zároveň se našla dobrovolnice, 
která byla ochotná Dáše pomoct 
pravidelně každý týden s  přípra-
vou do školy. Docházela za Dášou 
domů, pravidelně se s  ní učila, 
a protože mezi nimi byl jen 5 let vě-
kový rozdíl, dokázala s Dášou roz-
vinout i  kamarádský vztah, který 
Dáša vedle doučování moc potře-
bovala. Paní učitelka zaznamenala 
změny, ale stále zůstávala skeptic-
ká k  tomu, že by Dáša zvládla ty 
zanedbané měsíce dohonit během 
takto krátké doby. Stále se klonila 
spíše k variantě opakování pátého 
ročníku. 

Ale Dáša s  dobrovolnicí se ne-
vzdávaly a  za  2 měsíce dokázaly 

téměř nemožné. Dáša postoupila 
do šestého ročníku. „Velmi mě po-
těšila reakce třídní učitelky v závě-
ru roku, když mě sama kontakto-
vala, aby mi poděkovala za  zpro-
středkování pravidelných schůzek 
s maminkou. Přiznala, že sama už 
měla ke spolupráci s rodinou aver-
zi a nevěděla si rady. Komunikace 
s rodinou tak nebyla efektivní. Teď 
už spolu mohou komunikovat i bez 
naší přítomnosti. Navíc snahu Dáši 
v závěru roku musela ocenit, takže 
ji do dalšího ročníku pustila s čis-
tým svědomím,“ uzavírá Králová. 

Spolupráce pokračuje i  v  dalším 
školním roce a  my věříme, že le-
tos už Dáša nic na poslední chvíli 
dohánět nebude. Díky dobrovol-
nici – kamarádce ví, že má opo-
ru ve  věcech, se kterými si neví 
rady. A maminka s paní učitelkou 
zase vědí, že v sobě mají spojence  
a ne rivaly.

Slovo 
úvodem

Vážení čtenáři, 

po delší době Vám 
opět přibližujeme 
svoji práci a  zku-
šenosti z  terénu. 
Zájem o naše služ-
by neustále roste, 
především ze stra-
ny obyvatel (ale 

i kolegů z  jiných organizací, úřadů 
i  dalších institucí) potýkajících se 
s dluhy a exekucemi. V této souvis-
losti vítáme rozhodnutí představi-
telů města Plzně umožnit školákům 
bezplatné cestování MHD. Ačkoli 
k  tomuto kroku vedly jiné důvody 
než definitivně zastavit nehorázné 
zadlužování dětí chycených bez jíz-
denky, umožní do budoucna změnit 
stav, kdy je Plzeň místem s největ-
ším počtem tzv. dětských dlužníků 
v Čechách. Situaci stovek mladých 
lidí, kteří si s sebou ještě nějaký čas 
potáhnou exekuce z doby, kdy jim 

nebylo ani 10 let, rodiče jim nedali 
na  jízdenku nebo za ně nezaplati-
li pokutu, nebránili u  soudu jejich 
práva, to ovšem nevyřeší a my se 
s těmito absurdními případy bude-
me ještě nějaký čas spolu s  nimi 
potýkat. Příběh, který zde předklá-
dáme, opět připomíná, jak je pod-
nik města v porovnání s jinými věři-
teli bezohledný.

Během roku jsme též zaznamenali 
zájem několika obcí o  spolupráci 
při zajišťování sociálního bydlení 
a řešení bytové nouze. Nejen jejich 
občanů, ale i obyvatel odjinud. Jak 
příjemný kontrast se samospráva-
mi, které namísto aby lidem v so-
ciální nouzi pomáhaly, tak s  nimi 
bojují a hledají všemožné způsoby, 
jak se jich zbavit! V Klatovech do-
konce i za cenu toho, že hodí přes 
palubu celý azylový dům.

V  závěru občasníku se též může-
te seznámit s několika čísly, která 
vypovídají, jak využíváme finanční 
prostředky z  veřejných rozpočtů. 
Vydávání tohoto materiálu je jed-
ním z  několika způsobů, kterými 

se snažíme vyvracet pochybnos-
ti, jestli jsou neziskové organizace 
pijavicemi nebo nezastupitelnými 
poskytovateli užitečných služeb. 
Žasnu, kolik politiků a komentátorů 
se v poslední době připojuje ke zpo-
chybňování neziskového sektoru. 
Prohlášení, že je třeba začít se zají-
mat, jak s veřejnými prostředky na-
kládáme (nebo jich rovnou třetinu 
či polovinu škrtnout) mohou přichá-
zet snad pouze od lidí, kteří právě 
přiletěli z  jiné planety. Nevědí, že 
úřady, které si naše služby každo-
ročně objednávají, o  každé námi 
utracené koruně už dávno vědí 
a pravidelně naši činnost kontrolují 
(jenom na naše dotace a projekty 
v Plzeňském kraji přichází v průmě-
ru 5 kontrol ročně). Těší mě, že sna-
hu o podlomení důvěry v občanský 
sektor nezaznamenávám z našeho 
regionu na krajské a obecní úrovni. 
Zde se naše vztahy naopak stáva-
jí čím dál více partnerskými, spo-
lupracujícími a  korektními. Přežijí 
i v příštím roce?

 Aleš Kavalír, ředitel pobočky
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Dluhová problematika 
jako nejčastější téma spolupráce
Většina klientů se na  nás v  sou-
časné době obrací kvůli dluhům, 
se kterými si sami nedokáží pora-
dit. V exekuci se dnes nachází více 
než 830.000 lidí, přičemž na téměř 
polovinu z nich jsou uvaleny mini-
málně 4 exekuce. Více než 50 % 
exekucí se vztahuje na  pohledáv-
ky nižší než 10.000,- Kč. Z  dluhů 
se tak stává celospolečenský pro-
blém. V mnoha místech Plzeňské-
ho kraje jsme jedinou službou, 
na  kterou se lidé mohou obrátit. 
Služba je velice vyhledávanou 
a  často kapacitně plnou. Kontak-
tují nás lidé i z míst, kde nepůso-
bíme. To vše nás vedlo k tomu, že 
nelze dluhovou problematiku řešit 
jen v rámci přímé práce. 

kurzy Dluhového 
poraDenství absolvovalo 
Dalších 39 účastníků

Nedílnou součástí našich služeb se 
staly akreditované kurzy dluhové-
ho poradenství určené sociálním 
pracovníkům a pracovníkům v soci-
álních službách, které jsou zajištěny 
lektory z řad zkušených pracovníků 
společnosti Člověk v  tísni. Každý 
ze 4 kurzů (na  téma smluvní pod-
mínky, vymáhání, exekuce a oddlu-
žení) je možné absolvovat samo-
statně, ale v  případě absolvování 
celého cyklu získá účastník ucelený 
vhled do dluhové problematiky.

Poslední cyklus kurzů proběhl 
v  červnu 2018. Zúčastnilo se jich 

celkově 39 zástupců úřadů a  ne-
ziskových organizací. Od  roku 
2013 je to tedy již neuvěřitelných 
344 účastníků našich kurzů, díky 
čemuž významně narůstá počet 
lidí schopných nabídnout v našem 
kraji pomocnou ruku lidem v tíživé 
finanční situaci. 

V  současné době se nám mohou 
zájemci o  absolvování kurzů opět 
hlásit emailem na nada.junkova@
clovekvtisni.cz. Jakmile se zájem-
ců přihlásí dostatek, kurzy znovu 
otevřeme.

vytvořili jsme mapu poraDen 
a jsme k Dispozici na help 
lince

Ve  spolupráci s  dalšími organiza-
cemi jsme vytvořili síť ověřených 
dluhových poraden, na  které se 
mohou s  důvěrou obracet zájem-
ci o  naše služby, kteří žijí mimo 
oblast našeho působení. Do  sítě 
jsou postupně zapojovány porad-
ny na  základě doporučení našich 
dluhových poradců v  terénu či 
zapojených organizací. Zprovoz-
nili jsme Help linku, na  kterou se 
může obrátit každý, kdo potřebu-
je pomoci s dluhy. Může se s námi 
spojit telefonicky každý všední den  
od 9 do 16 hodin. Na lince se mu 
bude věnovat dluhový porad-
ce. Možností je nás kontaktovat 
i  emailovým dotazem. Kontakty 
a  mapu lze nalézt na  stránkách 
www.jakprezitdluhy.cz.

porovnáváme poskytovatele 
spotřebitelských úvěrů

Vrátili jsme se k  porovnávání po-
skytovatelů spotřebitelských úvě-
rů, které v minulosti vedlo k samo-
regulaci největších nebankovních 
společností. Srovnáváme odpo-
vědnost legálních poskytovatelů 
úvěrů z  řad bank i  nebankovních 
společností, abychom motivovali 
poskytovatele úvěrů ke  zlepšová-
ní vlastní praxe, ale také pomohli 
spotřebitelům s  orientací na  trhu 
spotřebitelských úvěrů. Posled-
ní Index odpovědného úvěrová-
ní zveřejněný v  červenci 2018 se 
zaměřil na  tzv. mikroúvěry. Hod-
noceny byly tři oblasti – celkové 
náklady na půjčku, dostupnost in-
formací a právní postupy. Podrob-
né informace a výsledky lze nalézt 
na webu www.jakprezitdluhy.cz. 

stali jsme se akreDitovaným 
subjektem ministerstva 
spraveDlnosti čr

Novela insolvenčního zákona platná 
od  1. července 2017 přinesla po-
vinnost akreditace poradnám, které 
chtějí nabízet službu v oblasti oddlu-
žení. Usnadnila tak lidem v zoufalé 
situaci přehled v tom, kam se mohou 
bez obav obrátit. Po ročním přechod-
ném období jsme rozhodnutím MSp 
tuto akreditaci k  datu 3. července 
2018 získali. 

Palec nahoru
Dáváme palec nahoru městům Dobřany a  Nýrsko za  jejich aktivní 
(a  sociální) přístup k  řešení situace nedůstojného nebo chybějícího 
bydlení mnoha rodin i  jednotlivců. Obě města nečekala na výsledek 
vládní přetahované o podobu zákona o sociálním bydlení, zpracovala 
své koncepce, vyčlenila několik bytů a jsou připravena pomoci prvním 
nájemníkům. Následovala tak města Plzeň a Rokycany. 

Palec nahoru patří také pronajímateli bytu našich klientů, který na-
vzdory vzniklému dluhu na nájmu zachoval lidskost a místo vyhazovu, 
nátlaku a úroků svým nájemcům podal pomocnou ruku. Souhlasil se 
splátkami dluhu, doporučil jim, jak situaci řešit, a ochotně vyplnil a do-
dal všechny potřebné dokumenty.

Třetí palec nahoru posíláme do Železné Rudy. Díky proaktivnímu přístu-
pu, solidárnosti a  nelhostejnosti tamního starosty Michala Šnebergra 
a náčelníka místní Policie se podařilo místní rodačce ve složité životní 
situaci  zajistit bydlení na městské ubytovně a postupné vyřízení ztrace-
ných dokladů, díky čemuž se může začít stavět na vlastní nohy.

Palec dolů
Palec dolů od nás získává město Horní Bříza 
za vymáhání dluhu za svoz odpadu po dítěti 
a v návaznosti na to i příslušný soud za ná-
sledné nařízení exekuce. Dítě v pěstounské 
péči má tak ve svých 14 letech již tři exe-
kuce a jednu žalobu. Nikomu ze zmíněných 
to nepřipadá neetické, prý jen jednají v me-
zích zákona. A  to i  přesto, že dluh vznikal 
i v době, kdy dítě bylo v ústavní výchově.

Negativně též hodnotíme přístup města 
Klatovy, jehož představitelé rozhodli o zru-
šení místního azylového domu, navzdory 
zkušenosti většiny tamních sociálních pra-
covníků, která říká, že je takřka nemožné 
najít pro jejich klienty v regionu vyhovující 
bydlení. 

mailto:nada.junkova@clovekvtisni.cz
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báry Drahý start Do Dospělosti 
má na svěDomí i Dopravní poDnik
Bára se na  nás obrátila prostřed-
nictvím SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, 
o. p. s. ještě v době, kdy byla ne-
zletilá. Již v 16 letech, kdy si kvůli 
brigádě zřídila bankovní účet, zjis-
tila, že má exekuce. Exekuce byly 
zejména za jízdu na černo v MHD. 
Rodina se totiž musela přestěho-
vat do azylového domu na druhém 
konci města a Bára tak musela den-
ně dojíždět do školy. První z dluhů 
za  jízdu na černo byl z doby, kdy 
Báře bylo 9 let. Už ve  svých 16 
letech se je aktivně snažila řešit, 
ale vzhledem k  tomu, že tehdy 
studovala hotelovou školu a z pe-
něz vydělaných na odpoledních či 
víkendových brigádách se snažila 
finančně podporovat svou mat-
ku, na  splácení dluhů nezbývalo 
mnoho. Bára tehdy byla i  osobně 
na PMDP žádat o splátkový kalen-
dář, kde jí byla stanovena mini-
mální měsíční splátka 1000,- Kč, 
ale na  to neměla dostatek finan-
cí. Obrátila se tehdy i s písemnou 
žádostí o nižší splátky na vedoucí. 
V  žádosti se snažila popsat svou 
situaci a navrhnout řešení, ale žá-
dost byla přesto zamítnuta. Báry 
pokusy o  vyřešení situace před 
dosažením zletilosti tak skončily, 
protože neměla dostatek financí 
na požadované splátky a rodiče se 
o její dluhy nezajímali. 

V  současné době je Báře 21 let. 
Od  18 let neustále pracuje, kaž-
dý měsíc přijde o část platu kvůli 
exekučním srážkám. Ve  svých 19 
letech se na  nás rozhodla obrátit 

znovu. „Nejdřív jsme zmapovaly 
její závazky podle lustrace od sou-
du a obvolaly exekutory s žádostí 
o  vyčíslení dlužných částek. Vět-
šina exekucí byla u  dopravních 
podniků, jedna byla u  Knihovny 
města Plzně a  jedna u společnos-
ti O2. Dostaly jsme se k  celkové 
sumě asi 130 tisíc korun, z  toho 
asi 100 tisíc byl jen dluh u doprav-
ních podniků,“ popisuje začátek 
spolupráce dluhová poradkyně An-
drea Vernerová. Poté, co nahlédly 
do spisů, rozhodly se podat odpory 
proti jednotlivým platebním rozka-
zům a  odvolání proti rozsudkům. 
Za  podpory právního oddělení 
následoval pokus o  smírné řešení 
s  knihovnou a  O2. „Za  knihovnu 
se vlastně okamžitě ozval advo-
kát JUDr. Karel Havel, jehož email 
ohledně smírného řešení nás velmi 
příjemně překvapil, rozhodně to 
není běžná praxe,“ uvádí Vernero-
vá a předkládá část z něj: „Součas-
ný přístup slečny Báry je pro mne 
zcela výjimečný, jako jedna z mála 
se snaží srovnat své závazky, kte-
ré ani nejsou (fakticky) jejími, je 
slušná a  pokorná a  proto bych jí 
chtěl vyjít vstříc. Bezprostředně při 
jednání   jsem se rozhodl   (vzhle-
dem k tomu, jak vysoké byly v té 
době náklady řízení i náklady exe-
kuce vzhledem k  relativně malé 
výši pohledávky) vzdát se zcela 
exekučních nákladů (6.120,- Kč vč. 
DPH) a  velice omezit požadavek 
na náhradu nákladů nalézacího ří-
zení – 12.120,- Kč vč. DPH, z toho 
600,- Kč (nulová DPH)   za  soudní 

poplatek, a to tak, že bych nepoža-
doval ani náklady ve výši dle advo-
kátního tarifu tak, jak platí dnes. ... 
Její přístup mne vede k tomu, že jí 
k narozeninám (má je pozítří)  „da-
ruji“ odpuštění všech nákladů říze-
ní (krom  soudního poplatku 600, 
Kč, to je nárok klienta).“  

I společnost O2, u které vznikl dluh 
díky tomu, že si na Báru vzal otec 
v  jejích 12 letech paušál a  pak 
volal na drahá telefonní čísla, při-
stoupila na  smírné řešení. Dluh 
u O2 se dostal do exekuce, která 
však byla zastavena. Díky tomu 
vznikl přeplatek 15000,- Kč, k  je-
hož vrácení se však společnost pří-
liš neměla. Navrhovala Báře vrátit 
jen 7000,- korun, na  což klientka 
odmítla přistoupit. Nakonec se vše 
podařilo dovést do zdárného konce 
a společnost vrátila celých 15000,- 
Kč, které byly v exekuci vymoženy. 

Situace u dopravních podniků za-
tím konec nemá. „U PMDP se nám 
bohužel v  Báry situaci nedaří být 
úspěšní. Dvakrát nám soud odvo-
lání odmítl kvůli opožděnému po-
dání. Variantou byl i návrh k Ústav-
nímu soudu. Pokusíme se ještě 
přistoupit k  osobnímu jednání,“ 
shrnuje Vernerová současný stav 
a doplňuje: „Jsme rádi, že jízdné je 
od  letošního září u  PMDP zdarma 
a Báry situace se tak do budoucna 
již nebude opakovat.“

Na tohle léto NezapomeNeme
Jako každoročně, i v letošním roce 
jsme se s dětmi vydali na letní zá-
žitkový kurz osobnostně sociálního 
rozvoje na  rodinnou ekologickou 
farmu Michlovka, nedaleko národ-
ního parku Šumava. S  dětmi, se 
kterými jsme v průběhu roku pra-
covali v rámci našich služeb, jsme 
zde strávili 6 červencových dní. 

Skrz program, zábavnou formou 
zaměřený na  kontakt dětí s  mi-
mozemskou civilizací, se malí 
účastníci kurzu seznamovali se 
životem na  zemi. Řada aktivit se 
odehrála v prostředí lesa, kam nás 

zavedl i  lesní pedagog ze společ-
nosti Lesy ČR, aby děti seznámil 
s  tím, jak se v  lese a k  lesu mají 
správně chovat. Děti vyrazily také 
do Vimperka, kde navštívily míst-
ní hasiče, kteří jim přiblížili svou 
práci. Kurz byl ale kromě těchto 
poučných setkání protkán řadou 
her jako stavba vesmírných pla-
videl, malování keramiky či žong-
lování. Děti si natočily krátké vi-
deoklipy a zkusily si, jaké to je být  
cirkusákem. 

Kurz ale není jen o hrách, zábavě 
a naučných exkurzích, za cíl si kla-

de podpořit u dětí schopnost spo-
lupráce a komunikace ve  skupině 
vrstevníků, posílit jejich dovednost 
zvládat zátěžové situace, ale také 
je naučit, jak mají využívat svůj 
potenciál. Nedílnou součást kurzu 
tvoří jasně formulovaná pravidla 
samotnými dětmi a  jejich každo-
denní reflexe uplynulého dne. 

Kurz je každoročně realizován díky 
podpoře Ministerstva vnitra a  Pl-
zeňského kraje v  rámci projektu 
Daleko hleď.



Festival jeDen svět poprvé i v sušici
Již podvacáté se letos uskuteč-
nil festival dokumentárních filmů 
o  lidských právech Jeden svět 
v  Plzni. 39 různorodých projek-
cí doplnilo 8 doprovodných akcí 
v  podobě výstavy o  problémech 
s nedostatkem vody, debaty o fun-
gování současných médií nebo vý-
měnného bazaru oblečení. Festival 
zaznamenal rekordní návštěvnost 
téměř 2700 diváků a několik zcela 
vyprodaných projekcí. „Dvě projek-
ce jsme pro velký zájem dokonce 
přidávali,“ doplňuje Andrea Verne-
rová, hlavní koordinátorka festiva-
lu. Výběrem témat v letošním roce 
vybízel diváky k aktualizaci systé-
mu. Upozorňoval na dezinformace 
a mediální manipulace jako na je-
den z největších problémů součas-
ného světa. „Velice divácky silným 
se ukázal snímek Čističi, který při-
bližuje práci lidí, jejichž úkolem je 
hledat a  mazat nevhodný obsah 
internetu,“ zmiňuje Vernerová. 
Diváky také zaujal film Nerodič 
o podobách současné rodiny nebo 

dokument Hranice práce o mizer-
ně placených zaměstnáních v ČR. 
Potěšila nás i aktivní účast diváků 
na debatách s režiséry snímků.

Úplně poprvé festival v dubnu za-
vítal i do Sušice, kde nabídl 4 škol-
ní a  6 veřejných projekcí. Největ-
ší diváckou skupinou se stali žáci 
a studenti, školní projekce zde na-
vštívilo neuvěřitelných 619 diváků. 
„Většina z  nich tak vůbec poprvé 
zažila atmosféru filmového festi-
valu,“ uvádí Sarah Sofia Huikari, 
hlavní koordinátorka sušické části 
festivalu. Velký úspěch z veřejných 
projekcí zaznamenal vyprodaný 
snímek Azurová o  dopadech lid-
ské činnosti na ekosystém oceánů. 
Nejvíce diváků však přišlo na  do-
kument o vlivu premiéra Vladimíra 
Mečiara na  Slovensko v  devade-
sátých letech. Na  každý promíta-
ný film navázala debata. „Diskuse 
s  festivalovými hosty byly téměř 
nezastavitelné. Pochopili jsme, že 
poptávka po  obsahově kvalitních 

besedách je v  Sušici opravdu ve-
liká,“ dodává Michaela Šímová, 
která program pofilmových debat 
připravila.

V červnu na plzeňský festival vol-
ně navázalo promítání tuzem-
ských dokumentů nominovaných  
na  12. Cenu Pavla Kouteckého 
v  Univerzitní kavárně Družba. Di-
váci měli možnost zhlédnout sním-
ky na téma uprchlictví, ale i života 
obyčejných teenagerů dospívají-
cích v  jednom českém pohranič-
ním městě. Součástí byla i projek-
ce 3 krátkometrážních dokumentů.  

S  projekcemi nekončíme ani 
na podzim. Od 7. 10. do 4. 11. vám 
každou neděli vždy od  20 hodin 
nabízíme v  Univerzitní kavárně 
Družba jeden dokument z festivalu 
Jeden svět doprovázený následnou 
besedou se zajímavým hostem. 
Program najdete na  našich face-
bookových stránkách a  více o  fil-
mech www.promitejity.cz. 

oBČasníK
ČlověK v tísni
PlzeňsKý Kraj

Informace o činnosti regionální pobočky společnosti Člověk v tísni a kontakty na pracovníky  
v jednotlivých regionech najdete na www.clovekvtisni.cz/plzen. Sledujte nás také na fb.

naše Práce v roce 2017 v Číslech
V současné době probíhají časté debaty o užitečnosti neziskového sektoru.  

Chceme toho využít a ukázat vám na několika číslech, co se u nás na regionální pobočce dělo v roce 2017.

Služby jsme  
poskytovali celkem 

1 145 
dospělým a dětem 

z téměř 150 obcí  
Plzeňského kraje.

Celkem 30 zaměstnanců 
v přímé práci:

V rámci služby  
podpora vzdělávání jsme: Ale také:

pracovalo s 

515 lidmi  
v terénním programu

individuálně či skupinově 
doučovali

118 dětí pro nás pracovalo  
33 dobrovolníků, 

proběhlo  
9 rodičovských skupin, 

se uskutečnilo  
13 seminářů zaměřených  
na dluhové poradenství,

bylo proškoleno  
58 sociálních pracovníků  
v akreditovaných kurzech 
dluhového poradenství,

se 53 mladistvých  
a dospělých zúčastnilo  
našich resocializačních  

programů.

pomáhalo

90 rodinám 
v sociálně-aktivizační službě 

pro rodiny s dětmi

podpořili

16 dětí  
v zájmovém kroužku

podalo

65 návrhů  
na povolení oddlužení

se věnovali

19 dětem 
v předškolním klubu

poskytlo právní podporu  
a další poradenství

76 obětem 
trestného činu

zrealizovali

29 volnočasových 
aktivit

poskytlo

226 lidem  
odborné sociální poradenství

uspořádali pro

18 dětí 
šestidenní kurz  

osobnostně-sociálního rozvoje

http://www.promitejity.cz
http://www.cvtplzen.cz
http://www.facebook.com/pages/%25C4%258CLOV%25C4%259AK-V-T%25C3%258DSNI-region%25C3%25A1ln%25C3%25AD-pobo%25C4%258Dka-Plze%25C5%2588/104907332874026

