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Úvodní slovo
Milí čtenáři,
čas plyne velmi rychle a je na mně zhodnotit další rok naší činnosti.
Ten s letopočtem 2013, i když opět plný rozkvětu, byl hlavně ve znamení stabilizace naší organizace.
Přinesl mnoho nových zkušeností, podnětů, ale i přehmatů, ze kterých jsme se poučili.
Díky úsilí celého kolektivu zaměstnanců a dobrovolníků, ale především díky finanční
i nefinanční podpoře našich sponzorů se nám dařilo úspěšně pokračovat ve všech projektech
(integrační školičky, sociálně aktivizační služby, Smíškoviny, pobyty u moře) a také se dále rozvíjet.
Mezi nejdůležitějšími novinkami bych uvedla rekonstrukci nových prostor na Vinohradech pro druhou
integrační školičku Smíšek a to, že jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti.
Naším cílem je v následujícím roce otevřít dvě nové integrační školičky Smíšek v dalších MČ Prahy.
Žádnou ze zmíněných aktivit bychom nedokázali realizovat bez podpory dobrých lidí se srdíčkem, k
teří nás podporovali ať finančně, darem, radou, svou prací či jen tím, že stáli v pravou chvíli při nás.
Všem těmto lidem patří náš velký dík a slib, že i nadále se budeme snažit plnit naše i jejich očekávání.
Za tým o.s. Smíšek

Vladislava Táčnerová
ředitelka sdružení
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Kdo jsme
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze
znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit
pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život
v naší společnosti.

Jaké služby poskytujeme
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• integrační školičky Smíšek
• Smíškoviny a další podpůrné aktivity

Jak rosteme
Na začátku v roce 2002 bylo ohromné nadšení a chuť skupiny rodičů obohatit život svým dětem
se zdravotním postižením. Tato skupina se postupem času zvětšila natolik, že vznikla potřeba založit
sdružení. Občanské sdružení Smíšek bylo založeno v roce 2006.
Pak se cílová skupina rozrostla o děti ze znevýhodněného prostředí a z dětských domovů, zároveň
přibyly jednorázové sportovní a vzdělávací aktivity Smíškoviny zaměřené na znevýhodněné děti mezi
2-6 lety a rodinu jako celek.

Co jsme zorganizovali:
2006 -2010

Ozdravné pobyty u moře
pro děti s postižením nebo ze znevýhodněného prostředí a jejich rodiny
Letní tábory
pro děti se zdravotním postižením
Smíškoviny
– jednorázové sportovní a vzdělávací aktivity pro děti
ze znevýhodněného prostředí a jejich rodiny
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2011
Ozdravné pobyty u moře
pro děti s postižením nebo ze znevýhodněného prostředí a jejich rodiny
Letní tábory
pro děti se zdravotním postižením
Smíškoviny
– jednorázové sportovní a vzdělávací aktivity pro děti
ze znevýhodněného prostředí a jejich rodiče
Šikovné ručičky – aktivity pro rodiče s dětmi 3-15 let
Rodina pro naše děti – projekt zaměřený na podporu a pomoc rodinám
s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
(přednášky s odborníky, vzdělávací a sportovní aktivity)

2012
Ozdravné pobyty u moře
pro děti s postižením nebo ze znevýhodněného prostředí a jejich rodiny
Letní tábory pro děti
se zdravotním postižením
Smíškoviny + Šikovné ručičky
– jednorázové sportovní a vzdělávací aktivity pro děti
ze znevýhodněného prostředí a jejich rodiče
Rodina pro naše děti
– projekt zaměřený na podporu a pomoc rodinám s dětmi
ze sociálně znevýhodněného prostředí
(přednášky s odborníky, vzdělávací a sportovní aktivity)
Integrační školička Smíšek ve Vysočanech
určená dětem ze znevýhodněného prostředí ve věku 2-6 let
nenavštěvujícím žádné předškolní zařízení.
Sociálně aktivizační služby
– terénní a ambulantní služby pro rodiny s dětmi
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2013
Integrační školička Smíšek ve Vysočanech
určená dětem ze znevýhodněného prostředí ve věku 2-6 let,
které nenavštěvují žádné předškolní zařízení
Sociálně aktivizační služby
– terénní a ambulantní služby pro rodiny s dětmi
Ozdravné pobyty u moře
pro děti s postižením nebo ze znevýhodněného prostředí a jejich rodiny
Smíškoviny
– jednorázové sportovní a vzdělávací aktivity pro děti
ze znevýhodněného prostředí a jejich rodiče
Členství v Asociaci společenské odpovědnosti
– na podzim 2013 jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti
a začali se ucházet o titul Odpovědná škola v rámci této asociace
Budování druhé Integrační školičky na Vinohradech
– v roce 2013 došlo k navázání spolupráce se starostkou Janou Černochovou
z městské části Praha 2 s cílem otevření druhé integrační školičky.
Povedlo se nám najít prostory a začali jsme s rekonstrukcí.

Kam smerujeme
Zjistili jsme, že problémy v rodinách jsou tak velké, že k potřebné nápravě vede pouze dlouhodobá
a systematická činnost a podpora.
Naším dalším cílem je otevření dvou integračních školiček Smíšek ve vybraných městských částech Prahy.
Propojením integračních školiček Smíšek, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Smíškovin
umožníme co největšímu počtu dětí předškolního věku ze znevýhodněného prostředí zajistit včasnou
integraci do společnosti svých vrstevníků, rovnocenné podmínky při vstupu do prvního ročníku ZŠ
a následně lepší vzdělávací podmínky s pozitivnějším výhledem do budoucnosti, než měli jejich rodiče.
Pokud tyto děti absolvují ZŠ alespoň s průměrným prospěchem, bude pro ně dostupné další studium,
a tím se také zvýší následná možnost kvalitního zaměstnání.
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Integracní školicky Smíšek
Děti, které díky neznalosti nebo nezájmu rodičů nemají možnost širšího kontaktu s vnějším
prostředím, trpí nedostatkem podnětů.
Tento stav se negativně odráží na jejich vývoji a na připravenosti pro vstup do prvního ročníku ZŠ,
současně může vést k sociálnímu vyloučení ze společnosti. Právě pro tyto děti jsou zřizovány integrační
školičky Smíšek.

Pilotní integracní školicka Smíšek ve Vysocanech
Jde o první školičku, která v roce 2013 umožnila dětem ve věku 3-6 let přístup k předškolnímu
vzdělávání. V průběhu roku 2013 byla kapacita školičky zcela naplněna, z celkového počtu 23 dětí
pak bylo 14 dětí ze znevýhodněného prostředí.
Školička má provozní dobu od pondělí do pátku v době 8:00–17:00 hodin. Denní činnosti se řídí podle
platného vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Individuální plány všech dětí tvoří a sleduje
speciální pedagog. K dětem přistupujeme podle jejich konkrétních potřeb a možností.
V průběhu roku v rámci výuky navštěvujeme např. divadla – od loutkových po hraná, hvězdárnu a
mnoho dalších akcí, kde děti zážitkem poznávají svět kolem sebe.
Největší odměnou jsou viditelné pokroky našich dětí ve školičce. Školička má první rok za sebou
a mnohé děti vykazují velké pokroky, čímž přímo potvrzují důležitost naší práce.

Naomi (5 let)
Naomi je dívka žijící s matkou řešící své problémy drogovou závislostí. Ta se o dceru se v rámci svých
možností stará, nicméně je u matky stále aktuální riziko ataky. Zde je třeba systematické práce – jak
s děvčetem, aby dohnalo ve znalostech a schopnostech své vrstevníky, tak pracovat s matkou na v
ytvoření potřeby abstinence a odborné pomoci, zvláště vzhledem ke zvyšujícímu se věku dítěte a jeho
možnému následování chování matky. V tomto případě školička slouží také jako kontrolní článek,
jelikož matka s pracovnicemi OSPOD odmítá spolupráci. S naším sociálním pracovníkem kooperuje
bezproblémově. Matka dceru nepřihlásila do předškolního ročníku MŠ, tudíž je potřeba připravit
individuální plán dívky tak, aby byla dostatečně připravena na školní docházku.
Lejla (4 roky)
Lejla se z Klokánku k matce vrátila s nedůvěrou k dospělým, odmítala mluvit a zapojovala se jen
minimálně do aktivit školičky. S velkou dávkou trpělivosti zdoláváme tento blok postupnou prací.
Dnes se dívenka zapojuje do všech běžných aktivit skupiny, komunikuje s okolím, mluví s dospělými,
zúčastnila se i pobytových akcí v přírodě a u moře bez přítomnosti matky. Díky vzrůstající
Lejlině důvěře s ní můžeme dále pracovat na jejím rozvoji, nyní je z ní veselá a zvídavá mladá slečna.
Pouze cizích lidí se stále straní a méně s nimi komunikuje. Stabilizací situace a také díky naší intenzivní
práci byla u Lejly zjištěna vada sluchu a dostala naslouchátko.
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Integracní školicka Vinohrady
Na jaře 2013 jsme navázali spolupráci se starostkou městské části Praha 2 Janou Černochovou
a její zástupkyní Kateřinou Jechovou – s cílem otevření druhé integrační školičky na Vinohradech.
Ve spolupráci s městskou částí došlo k uzavření nájemní smlouvy na prostory v ulici Bělehradská
a díky ochotné spolupráci ing. Kocourka došlo k zahájení prací. Bylo třeba připravit plány rekonstrukce,
získat povolení a hlavně dostatek finančních prostředků na celkovou rekonstrukci.

V dubnu za Smíšky do Vysočan dorazila vzácná návštěva – Jana Černochová a Kateřina Jechová.
Obě dámy se přišly podívat do školičky, vyptávaly se, jaké aktivity jsou pro děti připravené, zajímaly
se o náš výlet za Krakonošem a přinesly dětem dárky. Strávili jsme společně moc příjemné odpoledne.

Na podporu otevření integrační školičky proběhla v červnu benefiční akce s názvem
SE SMÍŠKY PRO SMÍŠKY, jejíž výtěžek byl použit na rekonstrukci školičky.
Práce na rekonstrukci jsme zahájili v září a již v prosinci se školička rýsovala.
Otevřeli jsme v únoru 2014.
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Sociálne aktivizacní služby pro rodice s detmi
Tyto služby jsou určeny rodinám s dětmi, jež se ocitnou v nepříznivé životní situaci, kterou
nedokážou sami bez pomoci řešit.
Integrační školičky Smíšek by bez aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi byly jen málo efektivní,
protože práce s rodinou jako celkem je nezbytná pro podporu žádoucích změn.
Na podzim roku 2012 došlo k registraci sociálně aktivizačních služeb.
Tento krok se v průběhu roku 2013 ukázal jako velmi potřebný, protože sociálně aktivizační služby
využilo během roku celkem 23 rodičů.
Sociálně aktivizační služby poskytujeme terénně a ambulantně, celoročně.
Terénní práce je poskytována v domácím prostředí jednotlivých rodin.
Terénní pracovník se zaměřuje na pomoc a podporu při běžných domácích aktivitách
(vytvoření pravidelného režimu dne, rozvržení financí, pomoc při vytvoření jídelníčku dětí popř. vaření,
základní hygienické návyky, péče o děti, vede pracovní činnosti rodičů s dětmi, doprovází na úřadech atd.).
Terénní služby nabízíme dvě odpoledne v každém týdnu.
Ambulantní práce se realizuje formou pomoci a poradenství sociálního pracovníka, cílené a individuální
práce speciálního pedagoga s dítětem a psychologa. Práce psychologa je třeba nejen při práci s dětmi,
ale i s rodiči.
Ambulantní služby poskytujeme tři odpoledne v týdnu.
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Smíškoviny a ostatní návazné aktivity
Děti a rodiče se zde učí pomocí aktivizačních metod vzájemné spolupráci a toleranci pod vedením
odborných pracovníků.
Osvědčilo se nám při těchto aktivitách propojit funkční a méně funkční rodiny. Sociálně slabší rodiče
mají možnost okoukat a osvojit si kompetentní chování v praxi, díky aktivnímu zapojení do činností se
nenásilnou formou učí spolupracovat se svým dítkem a mimochodem se dozvídají nové informace
spojené s vývojem potřeb svých dětí.
I v roce 2013 probíhaly volnočasové aktivity Smíškoviny, které jsou určeny pro rodiny s dětmi
cca do 15 let věku dítěte, ale neodmítneme ani rodiče se staršími dětmi:

Návštěva večerníčků na zámku Chvaly - výstava
Kouzlení s ubrousky - ubrousková technika
Vítání jara - zdobení květináčů, malba, ubrousková technika
Velikonoční výzdoba
Kraslice - výroba kraslic, malování voskem, tuší, přírodním materiálem
Výlet do hlubin moře - Mořský svět
Hledání dávných časů
Den matek - aranžování květin
Putování za zvířátky do Pražské ZOO
Fluerogami - kouzelné květy z papíru
Obrázky patchwork a podzimní výroba
Výroba mýdel a svíček
Adventní věnce a svícny
Vánoční dekorace z papírového pedigu
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Se Smíšky pro Smíšky
Benefiční módní přehlídka „pro a se Smíšky" byla jedním z našich prvních krůčků jak podpořit vznik
další integrační školičky Smíšek pro sociálně znevýhodněné předškolní děti.
I přes nepřízeň počasí se přehlídka podle ohlasu zúčastněných vydařila.
Na pódiu nás přišli podpořit známé tváře jako Marcela Březinová, Valérie Zawadská, Richard Tesařík,
Jana Černochová, Lenka Kohoutová, Tomáš Portlík, finalistka superstar Veronika Stýblová, Pavlína Matiová,
Jitka Smutná, Honza Musil, Richard Pachman, David Matásek, Aleš Brichta
a samozřejmě naše děti.
Všichni zúčastnění si akci velmi užívali, veselo bylo nejen na pódiu a počasí si to nakonec rozmyslelo
a vykouklo na nás sluníčko.
Díky firmám Ever Pretty a Skibi Kids a jejim krásným modelům se nejen děti, ale i naši hosté snadno
přenesli do rolí modelek a modelů. Ovšem i rodiče a děti pod pódiem nepřišli zkrátka, program byl pestrý
a nechyběl ani stánek s výrobky dětí.
Všude zněl smích a dobrá nálada a to je největší odměna pro nás všechny.
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Ozdravný pobyt u more
I v roce 2013 vyrazili Smíšci na ozdravný pobyt u moře. Tentokráte nás cesta zavedla do italského
městečka Cesenatico. Ubytováni jsme byli v apartmánech cca 200m od písčité pláže.
Děti jako každoročně zajímala pobytová hra plná překvapení, zábavy a zajímavých odměn.
Mnoho vzpomínek nám zůstane i na výlet lodí do Benátek, který velmi ocenili rodiče.

Dekujeme Všem za podporu Smíšku a jeho činnosti!
www.os-smisek.cz

Ukázka života ve školičce
ZOO zájezd

Botanicus

Učíme se, sportujeme, hrajeme si...

Užíváme si canisterapie....

Výstava Gigantů

Těšíme se na Mikuláše
a čerta se nebojíme...

Výstava loutek

O prázdninách jezdíme na výlety...

Navštěvujeme divadla....
Divadélko Romaneto

Technické muzeum

Technické muzeum

Hvězdárna

Muzeum tramvají

Chodíme na výstavy...
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a zdobíme stromeček ve Fénixu...
Vánoce
slavíme i s Hasiči dětem...

Petřín

Velikonoční Praha

Vánoční Praha

Poznáváme město, kde bydlíme, v různých ročních obdobích

A pak se radujeme z vystoupení
a z dárků s patronkou
Marcelou Březinovou

Smíšci vyrazili na školičku v přírodě za Krakonošem...
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Napsali o nás
V profesním magazínu Best of vyšel krásný rozhovor s naší paní ředitelkou.
Za možnost představit Smíšky děkujeme Michaele Lejskové:
http://www.ibestof.cz/neziskove-organizace/vladislava-tacnerova-%E2%80%93-reditelka-obcanskeho
-sdruzeni-smisek.html
http://www.managerka.cz/obcanske-sdruzeni-smisek-pro-detsky-usmev/
http://www.ewita.cz/deti/item/3420-smisek-pomaha-detem-vy-muzete-pomoci-smisku

Aktivne jsme se zúcastnili prezentací
Praha 5 - Anděl
Barevná devítka Praha 9
Veletrh sociálních služeb Praha 12
Veletrh sociálních služeb Praha 10
Veletrh sociálních služeb Praha 8
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Kontakty
Občanské sdružení Smíšek
Pešlova 359/18
190 00 Praha 9 – Vysočany
e-mail: info@os-smisek.cz
www.os-smisek.cz

Občanské sdružení

předseda sdružení: Vladimír Novák
ředitelka sdružení: Vladislava Táčnerová
tel: +420 608 036 519
e-mail: tacnerova@os-smisek.cz
ekonom: Jana Karásková
e-mail: karaskova@os-smisek.cz

Integrační školička Smíšek
Paříkova 3
190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel.: +420 734 436 762
e-mail: skolicka@os-smisek.cz
číslo účtu: 107-7320340217/0100
číslo sbírkového účtu: 204100978 / 0600
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Podporili nás
AS elektronika
AsisImport s.r.o.
Blum
Budu pomáhat.cz – Hanka Kosová
Casanova Publishing s.r.o.
Dormeo koupelny
Fleurs – Michaela Čápová
Garážová technika – Vladimír NovákGreen Clean
Hornbach
ISO Praha – Karel Stárek
Lasselsberger (Rako)
Laufen (JIKA)
Letiště Praha
Martin Kincl
Martin Zahálka
Městská část Praha 2 – Jana Černochová
Městská část Praha 9
Městská část Praha 12
Mezinárodní konzervatoř Praha
Nadace Agrofert
Nadace pro zdraví
Nadace Tesco
ODS
Petr Šustek - servis kávovarů
Tomáš Portlík
Úřad práce Praha
Výbor dobré vůle
Dobrovolníci
účastníci benefice SE SMÍŠKY PRO SMÍŠKY:
Marcela Březinová, Jan Musil, Jitka Smutná, Valérie Zawadská, David Matásek,
Aleš Brichta, Veronika Stýblová, Pavlína Matiová, Richard Tesařík, Lenka Kohoutová,
Richard Pachman

Firma IKEA darovala nové vybavení do integrační školičky
Před…

...a v novém.
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