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Účastní-li se 
člověk něčeho po delší dobu 
a navíc od počátku, stává se, že začne „ono 
něco“ připodobňovat k běhu lidského života. 
Srovnání bývá o to silnější, jde-li o dílo 
lidských rukou či hlav, skrze něž se tiskne 
nejen smysl a cíl, ale též běžná a každodenní 
radost a starost.
A tak tu najednou není organizace Mezi proudy 
o.p.s., ale malý neposedný kluk, který se s chutí 
zakousl do třetího roku svého života jak do 
borůvkového koláče. A aniž by dožvýkal, s ježatou 
hlavou, červenou pusou a teniskou rozpáranou jak 
krokodýlí tlama vyráží za dobrodružstvím do 
fantaskního i fantastického sociálního světa. Všechno je 
skutečné a nic není nemožné. Náš Proudík se stává 
statečným princem, co bojuje s draky Dluháky a Bytožery 
i záludnými skřítky Nefachčáky a vysvobozuje tak ze zakletí 
krásné princezny i bodré chasníky. Také pozoruje zásobovací 
vlaky, které křižují končinu a snaží se pochopit, podle jakého 
jízdního řádu jezdí, protože: „jak k dílu, tak k jídlu“. A nakonec, 
dříve než v běhu usne, ještě předvede, co zažil – čím více 
legrace, tím lépe.
Je jasné, že ubírá-li se život těmi správnými cestami, z tříletého se 
stává třináctiletý, třicetiletý i víceletý a fantaskní i fantastické
se proměňují. Dnes není možné říci, zdali vůbec bude nebo v jaké 
podobě naše společnost po třinácti či třiceti letech. S určitostí však 
lze říci, že zkušenost tříletého Proudíka jí již bude natrvalo vtisknuta.



Proudíkovo pískoviště
aneb poslání společnosti
Posláním společnosti je podporovat zainteresované osoby, instituce a veřejnost k překonávání bariér 
bránících lidem se zdravotně - sociálním a sociálním znevýhodněním aktivně se účastnit běžného 
způsobu života.

S čím si Proudík na pískovišti nejraději hraje 
aneb základní činnosti společnosti

• poskytování vybraných sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
České Budějovice

• poskytování vybraných služeb zaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností České Budějovice

• realizaci vybraných sociálně-podnikatelských projektů



Proudíkova 
RODINA

Mamka s taťkou 

(zakladatelé společnosti):

Blanka Cimlerová, Václav Kučera

Strejdové a tety
členové správní a dozorčí rady):

Michaela Andrlíková, Blanka Cimlerová
Pavel Hrabě, Monika Jandová
František Kaiseršot, Nikola Machová
Naďa Nováková, Petra Podzimková
Petra Zimmelová

Bráchové a ségry (realizační tým):

František Kaiseršot, Václav Kučera
Nikola Machová, Pavla Šťastná
Zuzka Svobodová, Míša Maroušová

A spousta bratranců, sestřenic, 
bratránků, sestřenek, bratříňat
i sestříňat (dobrovolníci, ostatní externí 
spolupracovníci a všichni klienti)



Sociální 
rehabilitace

mezi proudy 

Žádný den, do kterého se Proudík s nedočkavostí a očekáváním probudil, nebyl stejný, 
a díky tomu to byly dny zábavné, zajímavé a plné překvapení. Ještě dřív, než plný dojmů 

usnul, pomáhal osvobodit princezny ze zajetí draků Dluháků, vyháněl z kouzelného lesa 
skřítky Nefachčáky a bojoval s Bytožery, kteří se schovávali za každým stromem a 

kamenem. 
A stejně tak i my, pracovníci, jsme se v průběhu  roku setkávali s nejrůznějšími 
příběhy lidí, kteří se ocitli v akutní nebo dlouhodobější krizi způsobené ztrátou 
či hrozbou ztráty vlastního bydlení, zaměstnání a adekvátního společenského 
uplatnění. V rámci poskytnuté služby jsme jim nabízeli pomoc a podporu, aby 

byli schopni nastalou situaci řešit a získali nebo znovuzískali své dovednosti a 
mohli žít nezávisle a samostatně.

Stalo se v roce 2013:
• Služba byla poskytnuta 26 uživatelům. 

• S uživateli jsme se sešli na 433 schůzkách. 
• Jedna uživatelka pravidelně navštěvovala "dílničku mezi proudy", kde se 

věnujeme výrobě rukodělných produktů (např. háčkovaných, pletených, 
výrobě náušnic apod.). Tyto výrobky jsme pak prodávali na Adventních 
trzích. 
• Služba byla i v tomto roce úzce propojena s dalším projektem 
společnosti Mezi proudy o.p.s., a to s Bezvadydivadlem; 6 uživatelů 

služby jsou členy divadelního souboru.
• I letos probíhal proces tvorby metodik a standardů kvality, jejich 

ověřování a zavádění do praxe. 
• Stabilizovali jsme tým sociálních pracovníků.

• Prohloubila se navázaná spolupráce s okolními poskytovateli 
sociálních služeb za účelem koordinace pomoci a podpory lidem řešící 
náročné životní situace.
• Aktivně jsme se účastnili procesu Komunitního plánování sociálních 

služeb na území Českých Budějovic.

Plánujeme v roce 2014:
• Udržet kvalitu, aktivity a tým služby.

• Stabilizovat financování služby prostřednictvím vhodných zdrojů.

Kontakty na sociální pracovníky:
Mgr. Nikola Machová

tel: 775 694 570
email: machova@meziproudy.cz

                   Mgr. Pavla Šťastná, DiS.

  tel: 775 707 825
             email:stastna@meziproudy.cz

Bc. František Kaiseršot

tel: 775 684 570
email: kaisersot@meziproudy.cz 



  

1/ Vícestupňové bydlení 
s doprovodným sociálním programem

Hlavní cíl projektu:
Umožnit lidem v přechodné sociální krizi 

získat postupně zpět bydlení, které z různých 
důvodů ztratili a umožnit jim se znovu začlenit 
do běžné společnosti.

Vícestupňové bydlení s doprovodným 
sociálním programem nabízí lidem, kteří 
v minulosti o své vlastní bydlení přišli a ocitli 

se v nelehké životní situaci (například  
tzv. „skončili na ulici“), možnost získání 

nájemního bydlení v bytech Statutárního 
města České Budějovice. Jedná se 

o osoby, které před vstupem do 
projektu začaly svojí nelehkou 

situaci řešit prostřednictvím 
příslušných sociálních služeb 

(např. služba azylový dům, 
dům na půl cesty, 

noclehárna, terénní 
program, sociální 

rehabilitace atd.), 
kde získaly 

dovednosti, 
o které se 

mohou

 

při 
návratu 

do běžného 
života opřít.

Zájemce 
o vstup do 

projektu 
„Vícestupňové bydlení 

s doprovodným 
sociálním programem“ 

musí splnit předem daná 
kritéria (např. mít stálou práci 

či mít stálý a dostatečný finanční 
příjem, aktivně řešit svoje dluhy, 

aktivně spolupracovat s určitou 
sociální službou při řešení svojí situace 

– být motivovaný k návratu do běžného 
života).

Doprovodný sociální program 
- po získání nájemného bydlení uživatel 

nadále spolupracuje se sociálním 
pracovníkem dané sociální služby (kterou 
před vstupem do bytu užíval) či služby 
sociální rehabilitace Mezi proudy o.p.s. 
Sociální pracovník provází uživatele při vstupu 
do nájemního bydlení, společně pokračují 
v řešení záležitostí z minulosti. Dále mu 
pracovník napomáhá při zvládání 
případných obtíží, které se mohou při 

návratu k běžnému způsobu života 
objevit. Aktivní spolupráce se sociálním 

pracovníkem v rámci doprovodného 
sociálního programu je podmínka 

pro prodloužení výše zmíněného 
nájemního bydlení. Při vstupu 

do bytu uživatel podepisuje 
smlouvu o spolupráci 

v rámci doprovodného 
sociálního programu.

Bydlení 
mezi proudy 1 

 skládačka s byty
Tříleťáček Proudík od svého narození podniká výpady proti Bytožerům, kteří nechávají ve 

velkém mizet byty, kde by mohli bydlet lidé, kteří v minulosti udělali chybu a chtěli by to 
všechno napravit, vynahradit to svým dětem a blízkým.

Jeho boj je někdy velmi těžký, neví, jak to má udělat, aby Bytožery zvládnul, zkouší 
všechno možné, co se za svůj dosavadní život naučil. Kouká po ostatních starších 

kamarádech, jak to dělají oni, zkouší to a pak do toho jde. Je hodně mladý, má svoje 
představy, ještě všemu nerozumí, ale snaží se učit a někdy mu něco vyjde.

V roce 2013 uhájil tři byty za velké pomoci zkušeného dospělého kamaráda a 
velkého podporovatele – Statutárního města České Budějovice. V těch bytech 
bydlelo celkem 6 hodných lidí – tři nebojácné maminky se svými malými dětmi 
a tři stateční pánové.

Maminky v bytech bydlely už od minulého roku, v tomto roce to všechno 
dobře zvládly a dostaly byty do svého vlastního nájmu. Proudík je na ně moc 

pyšný, jak to všechno zvládly.
Tři statečné pány Proudík doprovodil do bytů po nich a od té doby jim 

pomáhá, bude to trvat devět měsíců a pak zase dostanou byty do 
vlastního nájmu.

Proudík se také zajímá o to, jestli nejsou ještě nějací lidé, kteří by přivítali 
jeho pomoc a podporu, takových lidí bylo v roce 2013 patnáct. Byli mezi 
nimi maminky s dětmi, samotné paní a pánové. Někteří z nich byli už 
připravení k tomu, aby šli do svého bytu, ale Proudík jim nemohl nic 
nabídnout a ostatní byty pro ně nebyly. Někdy byl z toho Proudík hodně 

smutný, ale boj nevzdává, spíše přemýšlí, co by s tím mohl dělat.

Maminky, paní a pány pomáhají Proudíkovi najít 
a připravit jeho starší kamarádi, jsou to:

• Statutární město České Budějovice
• Správa domů České Budějovice
• Jeslová a azylová zařízení České Budějovice
• Prevent

• Fokus České Budějovice
• Koníček

Na Proudíka se obrací i jiní kamarádi, Proudík to s nimi probírá a taky se snaží jejich 
maminkám, pánům a paním pomoct.

Do dalšího roku Proudík plánuje:
• Oslovit soukromé majitele bytů, realitní kanceláře, jestli by měli nějaké vhodné 

byty pro další maminky, paní a pány.                      
• Vymyslet něco novýho, třeba si pronajmout větší byt, aby Proudík pomohl

 více lidem najednou.     
                         • Najít poklad, který by na delší dobu Proudíkovi pomohl v jeho boji 
        s Bytožery.

Kontakt na garanta 
projektu:
Bc. František Kaiseršot

tel: 775 684 570
email: kaisersot@meziproudy.cz 



Kontakt na principálku divadla:
Zuzana Svobodová, DiS. / 
Bc. Michaela Maroušová (od prosince 2013)

tel.: 775 244 570
email: marousova@meziproudy.cz

Jako správný tříletý kluk se i Proudík rád předvádí a 
miluje pohádky, zvláště tu O kohoutkovi a slepičce, 
Jeníčkovi a Mařence, Červené Karkulce a Líném Honzovi. 
Přitom mu vůbec nevadí, že se všechny popletly trochu 
v jednu a ještě se přimíchalo něco ze zpráv a sportovních 
reportáží, na které občas koukne s mamkou a taťkou. 
A tak se nikdo nemůže divit, že je z toho "bezva(dy)divadlo".

Bezvadydivadlo je veselý, amatérský divadelní spolek 
pro všechny lidi ,,s vadou i bez vady“.

Členové divadla jsou i lidé s různou formou 
znevýhodnění, ať už se jedná o sociální či zdravotní 
problémy. Při realizaci divadelních her se lidé s rozličným 
znevýhodněním učí ve spolupráci se zdravými a běžně 
žijícími členy spolku dovednosti, které jsou potřebné 
k přirozenému a plnohodnotnému fungování ve 
většinové společnosti - jsou vnímáni jako rovnocenní 
partneři, mají svou pevnou roli, nesou přiměřenou míru 
odpovědnosti, tráví smysluplně svůj volný čas. Veřejné 
představení nacvičených divadelních her posiluje pocit 
potřebnosti a důstojnosti všech členů souboru.

V roce 2013 měl divadelní spolek 20 členů 
(9 dobrovolníků a 11 uživatelů sociálních služeb). Každý 
z členů divadla (ať už se jedná o dobrovolníky, nebo 
o sociálně znevýhodněné členy) má v souboru svou 
funkci (režisér, scénárista, kostymér, pokladník, ekonom, 
kronikář, kulisák,…). Tyto funkce napomáhají k docílení 

pocitu zodpovědnosti a potřebnosti, umožňují 
seberealizaci a zároveň předcházejí k pocitu podřazenosti 
nebo nadřazenosti některých členů spolku. Celý kolektiv 
se pak společně aktivně podílí na vymýšlení a realizaci 
nových her, na výrobě kostýmů, apod.

V průběhu roku 2013 byla nacvičována nová hra 
s názvem Kokomise a zároveň byla hrána hra Lakomá 
Barka secvičená a již také hraná v roce 2012.

Přehled představení v roce 2013

hra Lakomá Barka:

12. 6. 2013 - hra na akci OS Koníček - Skřidelský táborák

26. 6. 2013 - hra na akci CSS Empatie - Letní slavnosti Empatie

24. 7. 2013 - hra na základě pozvání městem Rudolfov

31. 8. 2013 - hra pro Český červený kříž

3. 10. 2013 - hra na festivalu DIVSEFEST

hra Kokomise:

28. 11. 2013 - premiéra 

Plán do roku 2014

- Hraní hry Kokomise.

- Nacvičení nové hry vč. realizace premiéry tohoto představení.

- Zlepšení materiálního zázemí spolku.

KOKOMISE  45 minutové divadelní představení, které je autorskou tvorbou spolku. Každý z nás zná pohádky jako: Červená Karkulka, O slepičce a kohoutkovi, O Jeníčkovi a 

Mařence, O líném Honzovi, apod. V podání Bezvadydivadla však divák zjistí, že všechno je jinak. Že slepička, která shání vodu pro kohoutka, musí nejprve najít 

Červenou Karkulku, která je zamilovaná do Jeníčka. Že líný Honza musí vyhrát šampionát v boxu, aby vyhrál ruku princezny a v neposlední řadě, že slepička 

s kohoutkem už nechtějí zažívat nástrahy života v lese, ale přejí si návrat do své útulné klícky v drůbežárně.



Proudíkovo přátelé a 
kamarádi

Ve třetím roce svého života už měl 
Proudík spoustu přátel a kamarádů. 
Mezi ty největší patřili:
• Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice
• Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
• Fokus České Budějovice o.s.
• Ing. Andrea Nádravská
• Jeslová a azylová zařízení České Budějovice
• KONÍČEK o.s.
• Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice
• Prevent o.s.

Také dostal spoustu krásných darů a to od:
• Ministerstva práce a sociálních věcí
• Statutárního města České Budějovice
• Drobných dárců



Výsledkem hospodaření  
za rok 2013 
je ztráta ve výši            5.448,07
Náklady celkem    778.547,00
Výnosy celkem     773.098,93

A nakonec Proudíkovo prasátko
aneb základní ekonomické údaje společnosti v Kč

Přehled přijatých provozních dotací:
MPSV             450.000,00       
Statutární město České Budějovice   313.000,00      
Dotace celkem            763.000,00

Náklady:                                        
Spotřebované nákupy     43.459,00  
Služby                              112.778,32  
Osobní náklady              611.699,00  
Ostatní náklady               9.960,068

Výnosy:
Tržby za divadelní představení 
a prodej výrobků          3.008,00
Jiné výnosy               0,13
Přijaté příspěvky – dary    7.090,80
Provozní dotace            763.000,00

Činnost společnosti byla podpořena dary 
ve výši 7.090,80 Kč. 

Společnost v roce 2013 vytvořila čtyři pracovní místa na zkrácené úvazky 
a jedno pracovní místo na dohodu o provedení práce.
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info@meziproudy.cz  www.meziproudy.cz

tel.: 775 570 357

IČ: 2
81 36 233

370 01 České Budějovice

Mezi proudy o.p.s.

S Proudíkem se můžete snadno skamarádit 
na fejsbuku nebo přímo u něj doma.



www.meziproudy.cz


