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Seneca

„Mezi dvěma 
lidmi budiž při 
dobrodiních tento 
zákon: Jeden by 
hned zapomněl, 
co dal, a druhý aby 
nikdy nezapomněl, 
že něco dostal.“

“Vnukni mi pravou 
chvíli a pravé 
místo,
kde mohu 
zanechat balíček 
dobra,
slovy či beze slov.”

Antoine de Saint-Exupéry

04 05

Husitské centrum o.p.s. bylo založeno v roce 
2001 iniciativou několika členů tehdejšího vedení 
pražské diecéze Církve československé husitské. 
Jejich záměrem byl návrat k prvorepublikovému 
modelu církve, který viděl náboženskou obec nejen 
jako centrum duchovní, ale i společenské a kulturní. 

Husitské centrum o.p.s. společně s Náboženskou 
obcí CČSH na Praze 3 provozují Komunitní 
centrum na Žižkově, které se věnuje čtyřem 
oblastem - sociální (Nízkoprahový klub Husita, 
program Husátko), komunitní (zahrádka Meduňka, 
společné vaření, prádelna pro lidi bez domova), 
duchovní (pravidelné bohoslužby, křesťanská 
meditace, duchovně kulturní akce, romsko-
české bohoslužby) a kulturní (divadla, koncerty). 

Organizace Husitské centrum o.p.s. se 
zaměřuje/soustředí hlavně na práci s 
dětmi, mladými lidmi a celou komunitou 
v oblasti sociální práce a volného času. 

 

Představení 
organizace

Poslání organizace: 

Otevíráme prostor pro děti, mládež, rodiny i 
jednotlivce, seniory, lidi bez domova a další 
ohrožené skupiny obyvatel hl.m. Prahy a nabízíme 
jim pomoc, prostor pro kreativitu, kulturní 
vyžití a zážitek sounáležitosti s komunitou. 

Rozvíjíme příjemný veřejný prostor, který slouží 
jako místo relaxace, zábavy ale též jako místo 
pro aktivní zapojení se do komunitního života na 
Žižkově/Praze 3 a budování přirozené sociální sítě. 

Cíle organizace: 

• Poskytovat kvalitní sociální službu a volnočasové 
a komunitní programy. 
• Být flexibilní, dynamickou a kreativní organizací 
se stabilním zajištěním finančních zdrojů. 
• Být respektovaným partnerem pro odbornou i 
laickou veřejnost a regionální instituce. 
• Být organizací, která napomáhá rozvoji 
občanské společnosti na komunální úrovni. 
• Aktivně spolupracovat s organizacemi, které 
se zabývají prací s dětmi, mládeží a celou 
komunitou. 
• Zvyšovat povědomí o aktivitách Církve 
československé husitské. 
• Pozvedat kvalitu oboru sociální práce. 



Virginia Satirová

„Nízkoprahový klub Husita v roce 2018 
dovršil 14. rok své existence na Praze 3.”
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Cíle a poslání NPK HusitaCíle a poslání NPK Husita
                                                                                                      
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
je sociální služba určena dětem a mladým 
lidem, kteří zažívají obtížnou životní situaci. 
Věkové rozpětí uživatelů služby je 6-26 let. 
Klub může zdarma navštěvovat každý, kdo 
spadá do výše zmíněné cílové skupiny a to bez 
rozdílu etnicity, vzdělání, sociálního původu, 
příslušnosti k subkultuře či světonázoru. 
                                                             
Naším posláním je pomáhat dětem a mládeži 
ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 
3 a přilehlých lokalit. Nabízíme uživatelům 
bezpečný prostor, základní poradenství, 
podporu a smysluplné využití volného času. 

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

Podpořené a realizované aktivity v roce 2019 Podpořené a realizované aktivity v roce 2019 

Provoz NPK Husita je zajištěn díky 
finanční podpoře Církve československé 
husitské, dotací a grantů Magistrátu 
hl.m. Prahy a Městské části Praha 3. 
                                           
Hlavním cílem NPK Husita je mladý člověk, 
který se aktivně rozhoduje o svém životě, 
využívá volný čas ke svému rozvoji, má 
ukončené vzdělání, je schopen se uplatnit 
na trhu práce, zná svoji hodnotu, ví na 
koho se může obrátit, pokud má problémy. 
Tento cíl jsme v roce 2019 naplňovali 
v rámci individuální práce zejména 
prostřednictvím preventivních materiálů. 

V oblasti prevence kriminality a drogových 
závislostí jsme již tradičně uspořádali mnoho 
víkendových i jednodenních akcí pro naše 
klienty, při jedné takové akci jsme spojili síly s 
NZDM Beztíže a vyjeli na víkend do Mukořova 
u Mnichova Hradiště. Cíl víkendového výjezdu 
byl ukázat uživatelům služeb ,,jiný svět” 
ne jen ten pražský svět. Většinu času jsme 
strávili v přírodě a hraním her, které kladly 
důraz na osobní rozvoj a soužití skupiny. 
I tento rok jsme nezapomněli na tábor a 
vyrazili již potřetí do Horažďovic. Tento rok 
se tábor točil okolo snů a cílů kam děti chtějí 
směřovat a každý večer jsme se tomuto 
tématu věnovali v podobě her, preventivních 
programů či prostého povídání. Dopolední 
program byl přizpůsoben zájmům dětí v 
podobě tanečních a fotbalových tréninků. 
Odpoledne jsme vyráželi na výlety k vodě, 
do aquaparku či na koně ve vedlejší vesnici. 

Za velmi důležité považujeme i jednodenní 
akce, které měly preventivní i volnočasový 
přesah - Halloween v kostele, Valentýnský 
ples, School break, Též jsme vyrazili do 
přírody například poznat zvířata do 
Milíčovského parku, prozkoumat park ve 
Vysočanech, projít si Parukářku a Stromovku, 
kde jsme se vzdělávali v planetáriu.  

Od října 2019 jsme  se octli v nových 
prostorách, kvůli dočasné rekonstrukci 
celého Komunitního centra na Žižkově. 
Se starými prostorami jsme se rozloučili 
přespávačkou na původním klubu. Na 
nové adrese Roháčova 66 probíhá klub 
ve stejném režimu s více pravidelnými 
aktivitami (box, tanec a výtvarná dílna). 

SOCIÁLNÍ PROGRAMY
 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB HUSITA

“Změna je vždy 
možná.”
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Cílem projektu Tanec nás baví bylo zajistit alternativu 
tanečního volnočasového kroužku pro děti a mládež na Praze 
3, které z různých důvodů nechtějí nebo nemohou navštěvovat 
klasické pravidelné taneční kroužky. Taneční kroužky 
probíhaly 3x týdně v pondělí, čtvrtek a pátek v malém sále 
Nízkoprahového klubu Husita. Taneční kroužek je rozdělen na 
dvě skupiny přípravku Romani a pokročilé Gitanne. Z financí 
projektu Tanec nás baví byl zakoupen materiál na zhotovení 
tanečních kostýmu, taneční boty a dekorační doplňky, které 
jsou součástí kostýmů. Kostýmy navrhovala a zhotovila 
Eva Džobáková, dlouholetá lektorka tanečních kroužků. 

Eva je také autorkou všech choreografií, 
které se děti učí a se kterými vystupují.
Gitanne se zúčastnilo romské přehlídky tanců a zpěvů 
v Liberci. Vystupovali na Sázavské pouti pro Církev 
československou husitskou v Sázavě. Dále Gitanne i přípravka 
Romani tančili na akcích jako jsou třeba: Mikuláš (pořádaný 
pracovní skupinou Župan, sdružující všechny pražské NZDM) , 
Mikuláš pořádaný Městskou částí Praha 3 v Akropoli, 
narozeniny NZDM Beztíže. Největším přísunem zkušeností 
pro tanečnice bylo natáčení videoklipu s Janem Bendigem 
starším, které proběhlo na magickém místě A Maze In 
Tchaiovna.  Nejkrásnější z celého roku byl Festival tance 
Romano Dživipen pořádaný Npk Husita, který by neproběhl 
bez podpory divadla PONOCE - divadlo pro tanec. Kromě 
tanečních souborů dlouhodobě podporovaných NPK Husita 
se ukázali také UGC hudební kapela, úžasná tanečnice 
indických stylů Anežka Hessová a divadlo Ponec si připravilo 
vystoupení v africkém stylu a taneční workshop. Celým 
večerem provedli úžasní moderátoři Marek Jano a Michal 
Žolták a občerstvení připravili maminky vystupujících

retrostipendiaretrostipendia
V roce 2019 jsme nadále spolupracovali s Člověkem v 
tísni, který díky nadaci Albatros nabízí stipendium až 12 
000 kč studentům za rok. Stipendium funguje hlavně jako 
motivační prvek pro studium maturitních či nematuritních 
oborů pro děti ohrožené sociálním vyloučením. 

Podmínky pro čerpání stipendia jsou hlavně řádná docházka 
bez neomluvených hodin, bezproblémové chování, a dobrý 
prospěch. V současné době hledáme vhodné kandidáty 
na zařazení do programu.  Tento projekt „Motivační 
a podpůrné aktivity pro mládež“ je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  

Cílem projektu Zvol si svou cestu bylo zajistit dětem a mladým 
lidem, kteří ze sociálních a ekonomických důvodů nechtějí 
nebo nemohou navštěvovat klasické sportovní kroužky na 
pražském Žižkově, nabídku pravidelných sportovních aktivit, 
sportovních akcí a přispět tak k vytváření pozitivního vztahu k 
pohybu a seznámení se s různými druhy sportů. Díky financím z 
tohoto projektu jsme mohli navštívit s uživateli služby bobovou 
dráhu, jumpark, sportovní areál Gutovka či plavecký bazén. 
Z finančních prostředků projektu Zvol si svou cestu jsme zakoupili 
trvalé sportovní vybavení, o které děti samy projevily zájem. 

Jednou týdně pro tyto děti pořádáme lekci boxu, který 
lektoruje Marek Nistor. Ten vede děti ke zdravotnímu životnímu 
stylu, zvládání agrese v krizových situacích či v nejnutnějších 
situacích se umět bránit. Děti se trénují v reakcích na své 
vypjaté emoce a hledají jiné řešení než použít hnedka násilí, 
které je často pro ně neadekvátní reakcí na dané situace. 

Na klubu je nadále možnost zahrát si stolní 
fotbálek, využít boxovací pytel, breakdance, 
posilovat s činkami či vypůjčit míče všeho druhu. 

tanec nás baví

zvol si svou cestu



Prostředí se mění, 
my ale pomáháme 
dál a společně 
budujeme zdravou 
komunitu. 

Program 
Husátko
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Cílem Klubu Husátka je preventivně působit na rodiče ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, vést je k odpovědné a 
uvědomělé péči o nejmenší děti, podporovat péči o zdraví, 
poskytovat základní sociální poradenství, motivovat 
rodiče k předškolnímu vzdělávání dětí, podporovat zájmy 
a pozitivní ambice rodičů (návrat do práce po rodičovské 
dovolené, další vzdělávání rodičů apod.), pozitivními zážitky 
posilovat citovou vazbu rodičů s dětmi a komunitními a 
kulturními akcemi pozitivně posilovat romskou identitu. 

Spolupráce nízkoprahového klubu Husita s programem 
Husátko se ukazuje jako konstruktivní a nosná, protože k 
řešení mnoha problémů, se kterými se potýkají děti a mladiství 
je nutné pracovat s celou rodinu, v realitě se jedná hlavně 
o maminky dětí, které jsou aktivnější v řešení jejich sociální 
situace. Projekt Husátko v roce 2019 evidovalo 63 klientů. 

V posledním roce prošlo Husátko proměnou. Je k 
dispozici rodičům každý den od 9:00 do 17:00 a to buď v 
prostorách OK poradny nebo je navštěvujeme doma. V 
případě potřeby nabízíme rodičům doprovod, případně 
mimořádné individuální konzultace i v jiných časech. Máme 
rozpracovanou dlouhodobou individuální spolupráci s 
rodinami, se kterými řešíme komplexním způsobem jejich 
situaci. Pracovníci evidovali 126 hodin přímé práci s klienty. 

Husátko v roce 2019 realizovalo nebo pomáhalo s 
realizací doprovodných komunitních a kulturních akcích 
(Grilování na Vltavě, Prázdninový výjezd, Víkendový 
výjezd, Halloween, Komunitní grilování apod.) 



Komunitní centrum 

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI CČSH CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000787 

Společná práce i 
společný oběd u 
jednoho stolu, i 
toje Meduňka.

Komunitní zahrádka 

Meduňka
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Komunitní centrum při CČSH si klade za cíl podpořit 
sociální soudržnost a sociální začleňování společenství 
v podobě propojování osob ohrožených sociálním 
vyloučením s místní komunitou. Za tímto účelem jsme 
v roce 2019 uskutečňovali různorodou škálu aktivit, které 
sloužily k přemostění bariér mezi oběma skupinami a 
zároveň přispívají k aktivizaci života místního společenství. 

Primárně je projekt zaměřen na rodiny s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci, včetně rodin s 
jedním rodičem samoživitelem 
či samoživitelkou, a jelikož 
stávající klientelou jsou rodiny a 
děti romského původu, projekt 
je specificky zaměřený na tuto 
cílovou skupinu. Pod tento projekt 
spadá fungování otevřeného klub 
pro rodiče s dětmi, kde je prostor 
pro klidné rozhovory, kreativní 
činnost a další aktivity, které vymyslí 
sami lidi z komunity za podpory 
pracovníků. Využití aktivit je 
pestré, například jóga se zajištěním 
hlídání dětí v průběhu lekce či 
nabídka terapií různých druhů. 

V rámci některých aktivit se osoby z cílové skupiny 
pracovně zapojují, jedná se o činnost, za kterou 
dostanou jednorázové motivační odměny, které vedou 
k lepší aktivizaci osob. Nejvyužívanější aktivitou bylo 
komunitní vaření, při kterém bylo zajištěno hlídání dětí. 

Byl zde cenný čas, kdy maminky své děti na chvíli svěřili 
ostatním maminkám a soustředili se jen na sebe. Na 
konci každého běhu jsme se s účastnicemi sešli, abychom 
zhodnotili společný čas, řekly si, co nás těšilo, co nám 
nesedlo a v čem jsme se posunuli. Celkem se dostalo na 
4 běhy komunitního vaření, při kterých se vystřídalo 25 
kuchařek, po té se komunitní vaření spojené s hlídáním 
dětí muselo ukončit z důvodu plánované rekonstrukce 
celého objektu Komunitního centra na Žižkově.  

Díky rozšíření personálu v roce 
2019 bylo možné s klienty více 
pracovat na individuálním či 
skupinovém poradenství, a také 
bylo více prostoru pro terénní 
sociální práci, která má za cíl hlavně 
navázat kontakt a důvěru klientů. 
Ke konci roku díky těmto aktivitám 
a programu Husátko vznikla OK 
Poradna, která nabízí sociální a 
terapeutické poradenství od úterý 
do pátku.  Projekt tedy poskytuje 
komunitní aktivity jako sociálně 
kulturní, výchovně vzdělávací, 
preventivní i osvětové aktivity 

uzpůsobené specifické situaci rodin romského původu a 
řešení jejich životní situace směrem k začlenění se do běžného 
života. Projekt je financován z Evropských strukturálních a 
investičních fondů, OP Praha - pól růstu a bude pokračovat 
i v roce 2020 a to na adrese: Roháčova 66, Praha 3.   

Dáváme 
prostor 
pro klidné 
rozhovory 
i kreativní 
činnost

Příběh zahrádky začal před šesti roky. Členky a členové 
Náboženské obce CČSH Praha 3 a organizace Husitské 
centrum o.p.s. spolu se svými přáteli, rodinami a dalšími 
nadšenci proměnili chátrající farní byt a zahradu v oázu 
odpočinku a tvořivosti a od té doby se její chod nezastavil. 
Komunitní zahrada Meduňka prokázala za další rok 
své existence přínos pro místní komunitu Prahy 3, a to 
zejména v začleňování mládeže do kolektivu a pomoci 
vyčleněným jedincům ke znovunavázání kontaktu se 
společností. Řada aktivit na zahrádce byla soustředěna 
také pro rodiče s dětmi, které si místní prostor oblíbili. 
Uživatelé jsou zapojeni do přípravy akcí a jejich realizace. 

V roce 2019 jsme společně uspořádali komunitní 
grilování, sázení nových rostlin výrobu kraslic na 
Velikonoce a též probíhalo komunitní vaření od úterý 
do čtvrtka. Od října 2019 je zahrádka uzavřena z 
důvodu rekonstrukce celého Komunitního centra na 
Žižkově a rostliny dostaly nové dočasné útočiště u 
sousedů, kamarádů či pracovníků Husitského centra. 

Jsme rádi, že nám zahrádka sloužila k příjemným 
akcím a těšíme se na její nový vzhled po rekonstrukci.  
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PODĚKOVÁNÍ

Velice děkujeme všem donorům (Pražská diecéze 
- Církev československá husitská, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Magistrát hl.m. Praha, 
Městská část Praha 3,) a dárcům (Fabio Melloni, 
MUDr. Jan Hnízdil, Náboženská obec CČSH v Ústí 
nad Labem), Nadačnímu fondu Karla Janečka,  
grantovému program Nadace Partnerství a 
společnosti MOl - Zelené oázy, spolupracujícím 
organizacím (Beztíže, R-mosty, Pražská pracovní 
skupina Župan, Česká asociace streetwork, 
Restart shop, Divadlo PONEC - divadlo pro 
tanec, Člověk v tísni, škola improvizace) Husově 
institutu celoživotního vzdělávání, nadaci 
albatros ,mediálním partnerům, supervizorům, 
spolupracovníkům, peer pracovníkům, 
praktikantům a dobrovolníkům. Děkujeme též 
správní a dozorčí radě, sousedům, přátelům a všem 
dalším lidem, kteří nám pomáhají. Díky jejich práci 
a podpoře můžeme naplňovat cíle svého poslání. 

Husitské centrum o.p.s. Husitské centrum o.p.s. 

Sídlo: V Tišině 3, Praha 6 – Bubeneč 
IČO: 26 48 69 71 
Číslo bankovního účtu: 837285001/5500 

Zřizovatel: Zřizovatel: 

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

Předseda správní rady:Předseda správní rady: 

Ing. Martina Hájková 

Správní rada: Správní rada: 

Mgr. Eva Mikulecká 
Marie Hánová 
Mgr. Kristýna Ptáčková  
Bc. Martin Blažek 
David Večeřa 

Dozorčí rada: Dozorčí rada: 

Mgr. Kateřina Poláková 
Mgr. Tomáš Netřeba  
Mgr. Zdeněk Břeň 
  

Ředitelka služeb: Ředitelka služeb: 

Mgr. Lucie Hašková 
Tel.: 605 860 906 
lucie.haskova@husitskecentrum.cz 

Provozní ředitelka:  Provozní ředitelka:  

Mgr. Táňa Jírová  
Tel: 605 588 250 
tana.jirova@husitskecentrum.cz 
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Mgr. Vojtěch Kračmar 
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Finační zpráva 2019
Husitské centrum o.p.s. VÝNOSY NÁKLADY
Dary FO 18249 33999
Dotace MHMP 894000 894000
Grant MHMP 230000 230000
Grant P3 provoz NPK 120000 120000
Grant P3 Meduňka 49000 49000
Grant P3 Tanec nás baví 35000 35000
Grant P3 Zvol si svou cestu 40000 40000
Grant P3 Husátko 40000 40000
Prevetivní výjezd P3 67665 67665
Retro stipendia 16000 1000
Komunitní program pro rodiny s dětmi 2018, 2019, 2020
Přímé náklady 2 929 092 1 426 162,92
Nepřímé náklady 762 039 442 221,70
CELKEM 5201045 3379048,62
Zůstatek

Mgr. Lucie Hašková 19.3.2020
1821996,38
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2019

VYPRACOVALA ANNA ZAVŘELOVÁ
GRAFICKÁ PODOBA MICHAELA ŠŤASTNÁ
FOTOGRAFIE JAN STOJASPAL, ARCHIV NPK HUSITA




