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Posláním organizace a jejího zařízení,
otevřeného v září 2004, je cílená podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým
lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující
okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin. Poslání je naplňováno prostřednictvím
sociální služby Bydlení na půl cesty a prostřednictvím programů, které reagují na zjištěné
potřeby jednotlivých cílových skupin klientů. V rámci místní komunity rozvíjí organizace
vztahy zejména se seniory z Centra sociálních a pečovatelských služeb, Sámova 7. Širší
veřejnosti je určena nabídka programu Neobyčejné galerie.

Klienty Centra SÁMOVKA v roce 2017 byli:
• Děti dočasně umístěné v zařízeních FOD – Klokánek
• Děti předškolního věku v náhradní rodinné péči
• Děti z dětského domova Radost
• Mladí lidé po odchodu z některého typu ústavní péče, příp. pěstounské péče
• Mladí lidé po ukončení pobytu v sociální službě DPC
• Senioři z Centra sociálních a pečovatelských služeb, Sámova 7

PODĚKOVÁNÍ
Vedení organizace děkuje všem pracovníkům, kteří se v roce 2017 podíleli na její činnosti jak v rámci
sociální služby BPC, tak i při realizaci ostatních programů Centra SÁMOVKA. Poděkování za důvěru patří
také všem spolupracujícím partnerům, ale i přátelům, kteří nám poskytli svou podporu a pomoc.

PROGRAMY REALIZOVANÉ V R. 2017

I.

BYDLENÍ V SÁMOVCE
Sociální služba Byty na půl cesty nabízí zvýhodněné bydlení a podporu při vstupu do
samostatného života mladým lidem ve věku 18–26 let, kteří mají za sebou pobyt v ústavní
péči, v náhradní rodinné péči, případně vyrůstali v dysfunkční rodině.
Služba Byty na půl cesty nabízí mladým lidem jak dostupné bydlení, tak i podporu při
vlastním rozhodování o jejich dalších životních krocích a záměrech. Mladé lidi vede k vyšší
míře odpovědnosti, poskytuje jim podmínky pro zvyšování samostatnosti a dává jim
příležitost stát se soběstačnými a obstát v samostatném životě. Služba je poskytována
zpravidla na rok.

Sociální služba Byty na půl cesty se řídí Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
Vyhlášky 505/2006 Sb.

Obsazenost služby
V roce 2017 se na službu Byty na půl cesty obrátilo 79 osob, z nich 7 bylo odmítnuto, protože nespadali
do cílové skupiny služby. 17 zájemců bylo do služby přijato. Za celý rok službu čerpalo 29 klientů, větší
zájem měli muži, kterých bylo 19. Věkový průměr klientů služby byl v roce 2017 19,9 let, služba byla
obsazena v průměru z 95 % - obsazenost byla rovnoměrná v průběhu celého roku.
Jak ve službě Byty na půl cesty pracujeme s klienty?
Samotný obsah přímé práce s klienty jsme vymezili do osmi základních cílů, na kterých s klienty
v průběhu jejich pobytu pracujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Získat či rozvinout návyky a dovednosti při vedení domácnosti.
Hospodařit s penězi a přebírat zodpovědnost za své finanční závazky.
Najít a udržet si práci, nebo studovat.
Respektovat důležité společenské normy a zvládat komunikaci s běžným okolím.
Znát svá občanská práva a dodržovat své občanské povinnosti.
Zajistit si vhodné návazné bydlení.
Získat náhled na vlastní rizikové chování.
Umět vyhledat pomoc – odbornou i podpůrnou.

Mimo cíle služby se samozřejmě věnujeme také cílům, které si přináší a definuje klient. V praxi pak
hledáme průnik cílů služby s cíli klienta, jehož výsledkem je individuální plán. Na něm klient za podpory
klíčového pracovníka během svého pobytu pracuje.

V rámci společné práce na cílech pobytu má služba pro své klienty k dispozici nabídku Klubu Pontifex
– různě zaměřených aktivit, které umožňují mladým lidem učit se nové věci, získávat potřebné
informace i náhled na obtížné situace samostatného života, při vytváření vztahů, ale i na vlastní rizikové
chování.
Součástí Klubu Pontifex je i Job Klub, nabídka terapie, koučingu a od dubna 2017 nově otevřený provoz
Dílny Pontifex v Praze v Libni. Je o dočasné tréninkové pracoviště pro nezaměstnané, kde si klienti
udržují a rozvíjí dovednosti potřebné pro nalezení a udržení zaměstnání. Dílna současně nabízí
i možnost mimořádné brigády k překonání dočasné finanční tísně.
Návazné bydlení
V rámci programu Bydlení v SÁMOVCE klientům nabízíme také další tři stupně bydlení, které nespadají
do kategorie sociálních služeb. Pro klienty služby Byty na půl cesty je nabídka jednotlivých stupňů
návazného bydlení motivací a zároveň příležitostí, jak i nadále v podpůrném prostředí pracovat na své
samostatnosti a zvyšovat kompetence pro samostatný, odpovědný život. O tento typ bydlení se mohou
ucházet i klienti jiných služeb, příp. mladí lidé přicházející na základě vlastní volby.
A) Podpůrné bydlení
Podpůrné bydlení v Sámovce je alternativa pro klienty služby, kteří svými schopnostmi a dovednostmi
nedosahují úrovně uchazečů o startovací bydlení, ale svou pílí a šikovností převyšují práh sociální služby
BPC. Je nabízeno klientům, kteří mají za sebou delší pobyt ve službě, ale jejich aktuální situace jim
nedovoluje se zcela osamostatnit, zároveň však prokazují motivaci ke změně, mají určitou míru
samostatnosti v hospodaření s penězi, dobrou ochotu ke spolupráci a dokáží se o sebe postarat.
Tento typ bydlení využila v roce 2017 1 klientka.
B) Startovací byty
O startovací byty se mohou taktéž ucházet klienti služby Byty na půl cesty – ti, kteří mají za sebou
úspěšný pobyt ve službě a zároveň vyžadují ještě částečně podporu při dalším osamostatňování se.
V roce 2017 bydlelo ve startovacích bytech 6 nájemníků.

Byty typu SATELIT
Byt SATELIT je třetím, nejvyšším stupněm bydlení, určený pro mladé lidi, kteří dosáhli vyšší míry
samostatnosti a mají vyšší osobní cíle převyšující cíle sociální služby. Nejčastěji Satelity využívají
studenti vyšších odborných a vysokých škol. Při vstupu do programu se nájemníci bytů Satelit za
podpory organizace podílí na jeho zařízení a v případě dobré spolupráce a zdárného završení
plánovaných cílů jim významná část vybavení bytu zůstává.
V roce 2017 byt SATELIT užívaly 2 nájemnice.

PROGRAM PRO DĚTI
ŠKOLIČKA SÁMOVKA

Z

NÁHRADNÍ

RODINNÉ

PÉČE

Školička je určena dětem ve věku 3–6 let, pro které je obtížná adaptace v dětském
kolektivu a docházka do běžného typu MŠ se pro ně jeví jako příliš náročná.
Školička byla otevřena v roce 2013 pod názvem Terapeutická školička. Program vycházel vstříc
potřebám dětí předškolního věku dočasně umístěných v zařízení FOD – Klokánek. Koncept programu
byl vytvořen na základě více než desetileté zkušenosti organizace s prací s dětmi z této cílové skupiny.
Od podzimu 2015 je program nabízen dětem žijícím v náhradní rodině. Rozšířila se tak spolupráce
s doprovázejícími organizacemi (Dobrá rodina, Letní dům, Cestou necestou), OSPOD a stejně nezbytnou
součástí programu se stala úzká spolupráce s pečujícími osobami.
Cíle programu:
•
•
•
•

Připravit dítě na začlenění do běžného kolektivu
Posílit vnitřní zdroje dítěte a rozvoj jeho osobnosti
Pomoci mu se zpracováním zátěžových zážitků z minulosti
Přispět působením programu k primární prevenci výskytu sociálně patologických jevů

Hlavní složky programu:
•

•

Individuální plán rozvoje odpovídá potřebám dítěte, je nastaven tak, aby plně podpořil jeho
osobní rozvoj a budoval jeho sebeúctu. Součástí programu jsou také výtvarná a hudebně
pohybová část. V rámci programu jsou využívány prvky montessori pedagogiky.
Psychoterapeutická podpora dítěte zahrnuje individuální setkávání s dítětem a rozhovory
s pečujícími osobami. Pro diagnostickou i terapeutickou práci s dítětem je využita především
metoda hry na písku, případně další techniky. V rozhovorech s rodiči se pravidelně reflektuje
průběh docházky do školičky, monitoruje se efektivnost domluvených výchovných postupů,
rodiče sdílí své postřehy o dítěti, změny v rodině – vše, co má vliv na prožívání a chování dítěte

V I. pololetí roku 2017 využívalo program celkem 10 dětí s převahou dětí mladšího věku (z toho 9 dětí
z NRP ve věku 3,5–6 a 1 dítě mimo cílovou skupinu ve věku 6 let). V tomto období byla poskytnuta
individuální terapie 7 dětem, celkový počet sezení 25. Individuální konzultace s pečující osobou
(pěstoun nebo rodič nebo osvojitel) včetně zájemců byla poskytnuta celkem 13 osobám. Celkový počet
konzultací 36. Program byl doplněn jedním setkáním stávajících klientů v Centru SÁMOVKA
a společným výletem dětí s jejich rodinami včetně sourozenců a pečujících osob.
Rodiče vyplnili po skončení školního roku hodnotící dotazník, jehož výsledky byly cenným zdrojem pro
tým při zkvalitňování programu.
Ve II. pololetí roku 2017 navštěvovalo program Školičky celkem 6 dětí ve věku 3–5,5 let s převahou
mladších dětí z NRP. Individuálních terapie byla poskytnuta 5 dětem, celkem 13 sezení. Individuální
konzultace byla poskytnuta celkem 6 pečujícím osobám. Celkový počet konzultací 16. Program byl
doplněn jedním společným výletem pro současné i bývalé klienty školičky i s jejich rodinami a jedním
setkáním v Centru SÁMOVKA pro stávající klienty a jejich rodiny.

II.

PROGRAMY PRO DĚTI Z KLOKÁNKŮ
ARTE & DRAMA – tvořivé a terapeutické dílny

Arte a drama dílny s terapeutickým přesahem jsou určeny pro děti mladšího školního věku, které jsou
dočasně umístněné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Klokánku (FOD) Praha –
Štěrboholy. V roce 2017 se rozšířila nabídka programu i pro děti předškolního věku.
Program přispívá ke kompenzaci nedostatků v harmonickém psychosociálním vývoji dítěte umístěného
v tomto zařízení, podporuje vnitřní stabilitu dítěte a terapeuticky provází dítě při prožívání aktuální
obtížné a tíživé životní situace.
Dílny jsou organizovány jednou týdně v odpoledních hodinách pro skupinu 10-13 dětí pod vedením
čtyřčlenného odborného týmu. Děti jsou rozděleny do dvou menších skupin. Každá skupina se vždy
zúčastní, jak dramatické, tak i výtvarné dílny
Tvořivé dílny metodicky vychází z expresivních terapií především arteterapie a dramaterapie. Je
využíván potenciál uměleckých médií k expresivnímu vyjádření sebe sama a k dosažení pozitivní změny
v prožívání a chování dítěte. Bezpečné terapeutické prostředí je vytvářeno na základě terapeutického
vztahu, který je budován skrze akceptaci, kongruenci a empatii; neustálého tréninku dodržování
pravidel skupinové práce a transparentní a rituální struktury dílen.
Využití tvůrčích technik a uměleckých prostředků pomáhá dětem neverbální cestou
ventilovat emocionální zranění a tenzi pramenící ze životní situace, ve které se tyto děti nachází, a tím
eliminovat důsledky citové deprivace.
Tvořivé dílny s terapeutickým přesahem dětem umožňují:
•
•
•
•
•
•
•

zažít pocit úspěchu, pozitivní zpětnou vazbu a přijetí
doprovázení při prožívání tíživé životní situace
rozvoj spontánního projevu, fantazie a tvořivosti
znovu objevit přirozenou dětskou hravost
bezpečný prostor pro ventilování úzkostí a negativních emocí, jako je vztek, žal, agrese
apod.
rozvoj autoregulace a korekce způsobu vyjádření emocí bez agrese vůči druhému či
autoagrese
rozvoj trpělivosti, všímavosti a pozornosti

V období leden–červen 2017 bylo realizováno 21 setkání pro 13 dětí.
V období září–prosinec 2017 bylo realizováno 13 setkání pro 13 dětí.
Program Arte a Drama dílen využilo v roce 2017 celkově 22 dětí v rámci 44 setkání. Z toho 4 děti
docházely do programu obě pololetí.
Kromě pravidelných pondělních setkání byly také organizovány dvě mimořádné akce, a to jednodenní
pěší výlet do okolí Jestřebických pokliček a letní týdenní pobyt na statku Výštice v Jižních Čechách. Na
programu letního pobytu spolupracoval tým Arte a dram dílen s lektory z programu tělesné a pohybové
výchovy. Obě akce výrazně ovlivnily pozitivní budování vztahu s dětmi.

Tělesná a pohybová výchova
Program probíhá 1x týdně a zaměřuje se na sportovní vývoj zúčastněných dětí. Navštěvují jej děti ve
dvou skupinách, mladší ve věku zhruba 5-8 let a starší ve věku 8-13.
Smyslem programu není pouze vývoj motorických dovedností a rozvoj sportovních návyků, ale
program cílí také na rozvoj psychických vlastností a vhodných sociálních návyků, ke kterým se při
různých sportovních aktivitách vytváří řada příležitostí.
Jednou z hlavních myšlenek je vést děti k poznávání vlastních schopností, prohlubování dovedností,
které už zvládají, ale zároveň i k učení se dovedností nových - doposud neznámých či zatím málo
osvojených. Lektoři se toho snaží docílit s ohledem na osobnost dětí v programu, jejich věk, aktuální
fyzické i psychické možnosti. Obtížnost a náplň jednotlivých aktivit je často nastavena tak, aby pokud
možno každé z dětí mohlo uspět, získávalo tak zdravou sebedůvěru, odvahu, chuť učit se nové věci
nebo překonávat překážky a svoje vlastní limity.
Program probíhá již několik let, což umožňuje čerpat z fondu aktivit, které se v minulosti osvědčily, ale
zároveň i pružně reagovat na nové trendy a podněty ze strany dětí, které kolikrát vnáší nové prvky
nebo vyslovují svá přání ohledně průběhu jednotlivých hodin. Výhodou často bývá, že některé hry děti
znají, oblíbily si je a mohou se v nich neustále zlepšovat.
V neposlední řadě program dětem nabízí prostor pro rozvíjení sociálních dovedností. Ze strany lektorů
jsou proto oceňovány např. kooperativní přístup děti, vzájemná podpora, rozdělování týmových rolí
podle schopností dětí, ale třeba i přijímání přiměřené míry odpovědnosti za to, že jsou děti při aktivitě
součástí týmu a jejich, třeba i malá, "troška do společného mlýna" může mít rozhodující vliv na úspěch
nebo neúspěch celého týmu.
V průběhu školního období rok 2017 se uskutečnilo 35 setkání, z nichž každého se účastnilo 7 až 10
dětí.

III.

DRAMATERAPEUTICKÁ SKUPINA

Na základně poptávky ze strany Dětského domova byla na podzim 2017 otevřena podpůrná
dramaterapeutická skupina pro 6 klientů ve věku 9-15 let. Pilotní program byl ohraničen na 6 setkání
v intervalu 1x za 14 dní.
Vedení terapeutického procesu vychází z metody Developmental transformation tzv. „Vývojové
proměny“, kde je bazálním prostředkem pro terapeutickou intervenci otevřená ztělesněná hra. Přístup
vychází z předpokladu, že klient postupně přechází z povrchové hry ke hře intimní a hře hluboké, kdy
se v prostoru hry vyjadřuje spontánně a prožívá hluboké momenty osobnostní změny.
Terapeut spolu s klienty plně vstupuje do hracího prostoru, kde společně interagují a rozehrávají
aktuální témata. Bezpečný prostor „jakoby“ a repetice technik umožňuje postupem času rozehrávat
témata, které v počátku byla nehratelná a pro klienta nebezpečná. Základním elementem je neustálé
zpřítomňování aktuální situace a její následovné expresivní vyjádření v prostoru hry v čase „teď
a tady.“

Pilotní program byl zaměřen především na vytvoření bezpečného a důvěrného vztahu mezi terapeuty
a dětmi, příprava na specifickou formu práce, mapování potřeb klientů a jejich motivů se účastnit
skupin. Na základě úspěšného pilotního programu byla zformulována zakázka pro dlouhodobou
spolupráci, která bude zahájena v lednu 2018.

IV. NEOBYČEJNÁ GALERIE
Neobyčejná galerie je pro organizaci významným můstkem k veřejnosti a příjemným místem setkávání
v rámci místní komunity.
Na skromném prostoru prodejní galerie nabízíme výrobky a dílka od 47 dodavatelů, z nichž asi jednu
čtvrtinu tvoří chráněné dílny. Koncept galerie, rozšířený před 4 lety o mini galerijní plochu, umožňuje
rovněž prezentace obrazů či fotografií. V roce 2017 v galerii vystavovali tito autoři: Kryštof Suchý,
Helena Brychová, Anna Novotná, Eugenie Gorpinič. Součástí Neobyčejné galerie je Café Club, který
nabízí pro přátele „SÁMOVKY“ i náhodné kolemjdoucí příjemné posezení u šálku čaje či kávy. Jeho
provoz podporují seniorky z blízkého domu sociálních služeb, zapojené do programu Pečeme spolu,
který je realizován v rámci programu Symbióza.

V.

SYMBIÓZA – KLUB PRO SENIORY

Program Klubu, který jsme otevřeli v roce 2006, je určen přednostně seniorům z Centra sociálních
a ošetřovatelských služeb, Sámova 7. Jeho volnou kapacitu však mohou využít i senioři z blízkého okolí.
Klub působí v prostorách sídla organizace a využívá příjemné prostředí Neobyčejné galerie – Club Café.
Každé úterý v měsíci navštěvuje Klub 10 seniorek a 1 klient chráněného bydlení. Základním prvkem
programu Klubu jsou výtvarné a tvořivé lekce. V roce 2017 se uskutečnilo 19 kreativních dílen. V části
Klubu věnované pravidelnému společnému pečení – Pečeme spolu jsme se sešli v menších pracovních
skupinkách celkem 19krát.

HOSPODAŘENÍ organizace
Hospodaření organizace probíhalo v roce 2017 plně v souladu se stanovami Vhled, z. s. s cílem
naplňovat záměry, pro které byl založen. Příjmy byly tvořeny z převážné části dary fyzických
a právnických osob, malá část příjmů byla tvořena poplatky za poskytování sociální služby
a z podnájmů v rámci programu Startovací a Podporované bydlení. Veškeré výdaje sloužily k pokrytí
nákladů na zajištění programů, které Vhled, z. s. realizuje v souladu se stanovami organizace ve svém
zařízení Centrum SÁMOVKA v Sámově 6, Praha 10, v objektu Jaromírova 57, Praha 2 a ve Školičce
SÁMOVKA, Křenova 15, Praha 6. Hospodaření probíhalo plně v souladu se všemi právními a jinými
předpisy, výsledek hospodaření byl projednán v orgánech spolku, přezkoumán revizorem a schválen
shromážděním tak, jak vyžadují stanovy.
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2017
NÁKLADY (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

4.008
3.424
13

NÁKLADY CELKEM:

7.445

VÝNOSY (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky

634
29
6.111

VÝNOSY CELKEM:

6.774

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

-671

ROZVAHA K 31.12.2017

AKTIVA (v tis. Kč)
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý fin. majetek celkem
Jiná aktiva celkem

1.837
229
36
1.497
75

AKTIVA CELKEM:

1.837

PASIVA (v tis. Kč)
Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
PASIVA CELKEM:

1.566
1.566
271
0
271
1.837

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2017 (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální pojištění
Ostatní náklady
Zboží hl. Činnost

426
335
4
3.210
2.721
703
13
33

NÁKLADY CELKEM:

7.445

ORGÁNY SPOLKU
Předseda: Ing. Michal Malý
Předsednictvo: Ing. Michal Malý, Ing. Dana Malá, Lucie Kulhavá
Revizor: Mgr. Marek Epstein

PRACOVNÍ TÝM 2017
Ing. Dana Malá – vedoucí zařízení Centrum SÁMOVKA, statutární zástupce Vhled, z. s.
Mgr. Veronika Matoušková – vedoucí sociální služby BPC
Mgr. Jiří Volný – psycholog
Bc. Kristina Chudomelová, Mgr. Tereza Smělá – sociální pracovnice – do VIII.2017
Naďa Ostráková, Pavel Buriánek, Jiří Černý, Gabriela Knápková – do VIII.2017, Jan Endlicher – od
IX.2017 - pracovníci noční sužby Byty v SÁMOVCE
Bc. Lenka Trunečková – metodik programu Školička SÁMOVKA
Mgr. Petra Haasová – psycholožka, terapeutka, Školička SÁMOVKA
Mgr. Štěpánka Vojtěchovská – lektorka, arteterapeutka Školička SÁMOVKA arteterapeutka,
asistent ARTE &DRAMA
Mgr. Johana Faltejsková – koordinátorka programu a lektorka Školička SÁMOVKA
Mgr. Tereza Patolánová – speciální pedagožka, Školička SÁMOVKA
Mgr. Martina Justová – asistentka – zdravotnice, Školička SÁMOVKA – do VIII.2017
Mgr. Lenka Šilarová Veitová – koordinátorka dílen ARTE & DRAMA, asistentka dramaterapeutické
dílny
Mgr. Zuzana Klápšťová – vedoucí výtvarného a keramického ateliéru – ARTE & DRAMA
Bc. Jan Bárta – vedoucí dramaterapeutické dílny – ATRE & DRAMA
Mgr. Jan Endlicher – lektor pohybové a tělesné výchovy, Bc. Ondřej Šíp – lektoři pohybové a tělesné
výchovy
Markéta Ticová – vedoucí dílny PONTIFEX
MgA. Zuzana Valenová – vedoucí Klub Symbióza
Bc. Kateřina Jurkovičová – do VIII. 2017 koordinátorka Neobyčejná galerie – Club Café
Hana Šmídová – koordinátorka Neobyčejné galerie – Club Café
Dana Obermajerová – garantka Club Café a programu Pečeme spolu
Supervize:
PhDr. Jaroslav Šturma – Školička SÁMOVKA
PhDr. Kamila Laudová – FOD, DD Radost
Mgr. Martin Prokeš – Služba Byty v SÁMOVCE, Školička SÁMOVKA
Mgr. Jakub Smolík – ARTE & DRAMA, dílny pro FOD

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A PŘÁTELŮM (i dávným)
Nadaci Pojišťovny Kooperativa
Pražské správě nemovitostí, spol. s r.o.
Panu Ing. Václavu Skalovi
firmě Abalon s.r.o.
Manželům Nieblerovým
Manželům Belkovým
Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka
Pracovníkům PSN spol. s r.o.
Vratislavovi Šrámkovi, Petrovi Krchovi z firmy Propem, s.r.o.
Petrovi Kůrkovi
PhDr. Jaroslavovi Šturmovi
Týmu festivalu Struny dětem
Týmu Studia PRÁM, o.s.
MgA. Janovi Kalábovi, MgA. Jakubovi Neprašovi, MgA. Michalovi Cimalovi, MgA. Matějovi Hájkovi,
MgA. Terezii Honsové, Bc. Blance Čermákové z o. s. Trafačka i všem jejich přátelům, kteří nám
pomáhali
Manželům Neprašovým
Ondrovi Havlíkovi BcA.
Josefovi Rosenovi, Jitce Říčanové a členům společnosti Divadelta.
Hugovi Tichému
Dance 2xs v čele s Ivankou Hannichovou,
Společnosti Kaufland, a.s.

Centrum SÁMOVKA, Vhled, z. s.
Sídlo organizace: Sámova 6, 101 00 Praha 10
Kancelář: 271 745 099 Byty na půl cesty, Klub Pontifex,
Startovací bydlení: 721744181, 601349688, 722284445
Pracoviště: Jaromírova 57, 128 00 Praha 2
Školička SÁMOVKA, Klub SÁMOVKA, Křenová 15, 160 00 Praha 6
E-mail: vhled@samovka.cz, bydlení@samovka.cz, info@samovka.cz,
Web: www.samovka.cz

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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