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Úvodní slovo
Místní místním předkládá svou první výroční zprávu
a pro mne jako zakladatelku organizace to znamená
velký krok, za který jsem nesmírně vděčná. Od první
myšlenky, která se postupně upevňovala v koncept,
jsme s Místní místním během dvou let pilotní fáze
projektu sbírali zkušenosti v oblasti solidarity, přímé
pomoci lidem v nouzi a sociálního poradenství, až
jsme nakonec v srpnu 2019 zasadili rámec vlastních
aktivit pod právní formu neziskové organizace. Je to
samozřejmě výzva v mnoha ohledech – začínáme
naši práci formalizovat a učíme se pracovat s mnoha
novými oblastmi – od administrace organizace až po
management. Nicméně naše činnost je již dostatečně
široká na to, abychom její rámec posunuli z původně
volnočasové aktivity na udržitelnou organizaci s dlouhodobými cíli a směřováním. Věřím, že jako další aktér
mezi neziskovými organizacemi, a spolu s nimi, můžeme do naší společnosti vnést zájem o témata solidarity, inkluze, destereotypizace bezdomovectví. Zároveň
chceme podporovat vytváření prostředí, které disponuje záchytnou sítí pro kohokoliv v nouzi, a ve kterém
se nikdo necítí sám.
Během roku 2019 stála naše práce především na
týmu dobrovolníků – pozdějších zakladatelů a členů
správní rady Místní místním. Ti nad rámec svých běžných zaměstnání věnovali a věnují čas lidem bez domova, solidárním podnikům i další podpoře organizace
a sociálních služeb. Je to práce mnohdy neviditelná,
ale z dlouhodobého hlediska věřím, že se projeví ve
spolehlivosti a užitečnosti naší organizace. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat solidárním kavárnám
a podnikům, které v rámci sítě Místní místním a s naší
podporou, ale bez nároku na finanční benefity, nabízejí
dlouhodobě pomoc komukoliv zdarma. Zároveň s námi
pořádají akce se sociální tématikou a dokazují tak, že
společnost může být otevřená, a že usilovat o přímou
pomoc v našich sousedstvích, a tím i destereotypizaci
lidí v nouzi, má smysl. Děkujeme Nadaci Laboratoře

Vodafone, která přidělením vůbec prvního grantu pro
Místní místním umožnila založení organizace a pokrytí
prvních nákladů na rozšíření voucherů – poukázek pro
lidi v nouzi. Náš velký dík patří také partnerům z řad
sociálních služeb, především NADĚJI, která je s námi
od začátku, ale i necelé desítce dalších neziskových organizací, které distribuují informace o službách Místní
místním k lidem bez domova. Jsme vděční za tuto stěžejní spolupráci, bez Vás by to nešlo. V neposlední řadě
děkujeme všem našim podporovatelům a také dárcům,
za každý příspěvek, který nám pomáhá pokračovat ve
všech našich jednotlivých aktivitách.
Rok 2019 byl pro nás začátkem, který jsme věnovali
stavění základů změn, jež se pokoušíme ve společnosti
iniciovat. Věřím, že v dalším období svou činnost ve
všech ohledech rozvineme a že síť a činnost Místní
místním bude v našich sousedstvích fungovat jako
platforma sociálních vazeb založených na solidaritě
a otevřenosti. Protože každý z nás někdy potřebuje
pomoc. Děkuji všem Vám, kteří tuto myšlenku spolu
s námi posouváte dále.

Ester Pacltová
Z A K L A DAT E L K A A Ř E D I T E L K A

Poslání
Místní místním

Místní místním, z.ú. je organizace podporující společnost v solidaritě s lidmi bez domova a v nouzi. Vytváříme síť solidárního sousedství, v rámci kterého se
spojují kavárny, restaurace, obchody a podniky různého typu v přímé pomoci lidem bez domova nebo
komukoliv v nouzi. Kromě solidární sítě se věnujeme
také umělcům, výtvarníkům a muzikantům se zkuše-

ností s bezdomovectvím. Pořádáme přednášky, výstavy a koncerty a účastníme se dalších akcí, těch které
pořádáme sami nebo jsme na ně zváni. Snažíme se do
společnosti vnést téma solidarity, přívětivého sousedství, destereotypizace bezdomovectví a otevřenosti
k lidem v místech, kde žijeme.

Vize a hodnoty
Místní místním

— vytváření sociálních vazeb
mezi lidmi bez domova (či v nouzi)
a jejich okolím
— destigmatizace bezdomovectví
a lidí v nouzi, odstraňování
stereotypů a bariér v setkávání
různých sociálních vrstev
— budování lokálních komunit
a upevňování vztahů v nich
— podpora sousedské solidarity,
zapojení občanů do přímé pomoci
druhým v jejich bezprostředním
okolí

Činnost
Místní místním
v roce 2019

Rozhodnutím dvou zakladatelů a pěti dobrovolníků, kteří
s Místní místním byli již od počátku upevňování konceptu a obsahu činnosti (od roku 2018), získali Místní místním v srpnu roku 2019 oficiální právní formu zapsaného
ústavu. Během celého roku 2019 se organizace věnovala
následujícím projektům:
Solidární síť — Místní umělci — Muzikanti bez domova

Solidární síť
Místní místním
Solidární, neboli sociálně přívětivá síť Místní místním, je
dlouhodobý projekt spojující drobné podniky (kavárny,
restaurace, obchody apod.), které se rozhodnou nabízet drobné služby zdarma lidem bez domova nebo
komukoliv v nouzi. Podniky poskytují například kohoutkovou vodu, nabití mobilního telefonu nebo možnost
posedět u novin bez nutnosti si něco kupovat atp. Zapojené podniky mohou také nabízet vouchery Místní
místním – poukázky např. na nákladnější služby, např.
oběd, lístek do kina či nákup oblečení. Tyto vouchery
na služby může někomu v nouzi zakoupit, resp. předplatit veřejnost.
Principem projektu je předpoklad, že mnoho lidí
může a chce nabídnout různorodé služby zdarma.
Před vznikem solidární sítě MM zde ale chyběla společná platforma, která by v přímé pomoci lidi spojovala
a nabízela jim případnou podporu. Poskytnutí pomo-

ci je nabízeno primárně lidem bez domova a lidem
v nouzi, využít ji však může kdokoliv. Místní místním
tuto solidární síť vytváří a podporují v ní zapojené podniky, se kterými konzultují i optimální nastavení služeb a interakcí s lidmi v nouzi. Partneři Místní místním
z oblasti sociálních služeb pak předávají informace
o projektu primární cílové skupině – lidem bez domova
a v nouzi – skrze terénní a sociální pracovníky.
Síť MM se rozrostla během roku 2019 na celkový počet 11 podniků v Praze, mezi něž patří 5 kaváren, 3 bistra, 1 sociální obchod, 1 komunitní centrum a 1 kino
v 6 městských částech Prahy.
V roce 2019 se podařilo zavést vouchery Místní místním jako nový nástroj přímé pomoci. Zakoupením voucherů může široká veřejnost podpořit někoho ve svém
bezprostředním okolí – voucher zákazník po zakoupení
zanechá v daném podniku nebo jej sám/sama daruje

někomu v nouzi. Celá částka voucheru slouží k pokrytí nákladů podniku, který ho poskytuje. Na podzim
2019 byla myšlenka voucherů představena veřejnosti
v rámci online kampaně s cílem nastartovat využívání tohoto nástroje pomoci. Veřejnost výzvu podpořila
a přes 10.000 Kč, které se vybraly, Místní místním přeměnili na 170 předplacených voucherů pro lidi v nouzi.
Online výzva se bude znovu opakovat každý další rok,
dlouhodobě jsou vouchery k dispozici místně – přímo
v solidárních podnicích.
Místní místním chtějí v dalším roce nadále podporovat a rozšiřovat síť solidárních podniků, síť nabízených
služeb i voucherů. V rámci evaluace dopadů těchto
nástrojů pomoci je nastavováno pravidelné zjišťování
statistik užívání služeb i spokojenosti stran sociálních
služeb i solidárních podniků.

Místní umělci

Rok 2019 Místní místním přinesl ještě další „poprvé“.
Spontánně vznikla skupina výtvarníků, umělců a fotografů, které spojuje zkušenost s bezdomovectvím.
Komunita, se kterou se Místní místním začali scházet
a mluvit o jejich potřebách i přáních, si začala říkat
„Místní umělci“. Organizace komunitu podporuje
v tvorbě i setkávání se, umělci jsou zároveň podporou
sobě navzájem. Místní umělci spolu s Místní místním
za rok 2019 uspořádali celkem 7 výstav – individuálních
či společných, na kterých participovali, a které pomáhali vytvářet oni sami. Pro Místní místním je participa-

ce a podpora individuality hlavním principem v práci
s komunitou. Skupina Místních umělců má potenciál
v umělecké tvorbě i osobním růstu a je otevřená dalším
příchozím zájemcům. Je skvělé, že umělci získali zájem
veřejnosti a učí se nacházet si k ní cestu – a dost možná mohou naopak společnosti pomoci najít si cestu
k lidem se zkušeností s bezdomovectvím. Záměrem
Místní místních je vytvořit v příštím roce zázemí uměleckého ateliéru pro Místní umělce v připravovaném
Komunitním centru a pořádat další výstavy a akce pro
veřejnost.

Muzikanti
bez domova

Během roku 2019 navázali Místní místním úzkou spolupráci se skupinou „Muzikanti bez domova“, hudební
kapelou, jejíž členy spojuje láska k hudbě a zkušenost
s bezdomovectvím nebo práce s lidmi bez domova.
Společně uspořádali turné po podnicích solidární sítě
MM, v rámci něhož skupina odehrála 7 veřejných koncertů v 7 různých kavárnách. Kapela začala být žádaná
i na soukromé události (např. svatby) a akce dalších
neziskových iniciativ. Koncerty Muzikantů bez domova
si získaly jak zájem veřejnosti, tak i lidí se zkušeností

s bezdomovectvím a dalších podporovatelů. Je krásné
vidět, jak jsou muzikanti každým dalším koncertem více
motivovaní v hraní a jak přirozeně dovedou probourat
bariéry k většinové společnosti. Místní místním věří, že
i nadále budou kapelu moci podporovat a její řady se
rozšíří o další členy. V nadcházejícím roce mají Místní
místním v plánu vytvořit pro hudebníky se zkušeností
s bezdomovectvím zázemí hudební zkušebny v připravovaném Komunitním centru, stejně jako spolupracovat na dalších akcích pro veřejnost.

Akce s Místními umělci a Muzikanty bez domova
pořádaná akce

datum

událost

místo

Výstava umělců

13. 3. 2019

Mínus DOMOV Prodejní výstava Umělců bez domova

Pražské kreativní centrum

Výstava umělců

11. 4. 2019

Vezmi to na sebe – výstava Umělců bez domova

Vnitroblok

Vystoupení muzikantů

30. 5. 2019

První koncert Tour de Muzikanti bez domova

Spolek Hájovna Cibulka

Výstava umělců

7. – 8. 6. 2019

Festival Habrovka: festival bloumající veřejnosti – prodejní výstava Umělců bez domova

Habrovka

Vystoupení muzikantů

20. 6. 2019

Koncert Muzikantů bez domova podruhé!

Kavárna Čekárna

Vystoupení muzikantů

17. 7. 2019

Třetí koncert Tour de Muzikanti bez domova

Přestupní stanice

Výstava umělců

19. 7. – 31. 8. 2019

Oleg Kouřil: Výstava Nikdy neříkej nikdy II.

Kavárna Čekárna

Výstava umělců

29. 8. 2019

Dernisáž Oldy Kouřila

Kavárna Čekárna

Vystoupení muzikantů

5. 9. 2019

Muzikanti bez domova počtvrté!

Potrvá

Výstava umělců

20. 9. 2019

Zažít město Jinak Ulice Bez Opony 30 Let – beseda a výstava Jitky Antoškové

Family coffee & bistro

Vystoupení muzikantů

21. 9. 2019

Zažij Stírku jinak s Muzikanty bez domova

Family coffee & bistro

Vystoupení muzikantů

10. 10. 2019

Šestý koncert Tour de Muzikanti bez domova

Studio ALTA

Výstava umělců

24. 10. 2019

Nehodící se škrtněte – 24. 10. 2019 – prodejní výstava Místních umělců

Kampus Hybernská

Vystoupení muzikantů

11. 11. 2019

Sedmý a poslední letošní koncert Tour de Muzikanti bez domova

Bistro Střecha

Výstava umělců

21. 11. 2019

Noc Venku Praha 2019 – prodejní výstava Místních umělců

AVU

Veřejná vystoupení
Během roku 2019 byli Místní místním pozváni na několik přednášek a besed a začali tak mluvit o tématu bezdomovectví a solidaritě s lidmi v nouzi k široké
veřejnosti. V listopadu uspořádali první vlastní přednášku s tématem „Komunikace a bezdomovectví“ pro
solidární podniky sítě MM i většinovou společnost. Na
přednášce přiblížili aspekty života na ulici a úskalí vzájemné komunikace. Zároveň díky své zkušenosti mohli
přinést i konkrétní nástroje přímé pomoci, strategie interakcí i otevřené přemýšlení o tématu. Podporou jim
v tom byli peer dobrovolníci Místní místním, kteří přednášku doplnili o vlastní zkušenost s bezdomovectvím
a posluchačům přiblížili svůj pohled na různé formy

komunikace i pomoc lidem v nouzi. Hojná účast zde,
i na ostatních přednáškách a zajímavé diskuze a otázky
příchozích, kteří měli k tématu co říct, potvrdily zájem
lidí, dozvědět se více o bezdomovectví i potřebnost
o tématu dále mluvit. S přednáškami chtějí Místní
místním pokračovat i v dalším roce a jsou vděční za
dlouhodobou pomoc peer pracovníkům i v této oblasti. V rámci edukace společnosti na téma solidarity cílí
Místní místním také do budoucna rozšířit poradenství
směrem k nezávislým subjektům, a to nově i mimo síť
MM, komukoliv se zájmem přiblížit se tématu bezdomovectví nebo si nastavit strategie komunikace, spolupráce a podpory lidí v nouzi.

16. 1. 2019

Bydlet je potřeba

přednáška ve Studio ALTA

11. 3. 2019

Mínus DOMOV

diskuze v Pražském kreativním centru

6. 11. 2019

Bezdomovectví a komunikace

přednáška v Prostor39

21. 11. 2019

Noc Venku Praha 2019

prezentace činnosti organizace na AVU

Rok 2019 Místní místním zakončili Vánočním oddychem (nejen) pro lidi v nouzi/Xmas for people in need
21. 12. 2019 v Café Jedna, Praha, kde se sešli s komunitami Místních umělců a Muzikantů bez domova, se
solidárními podniky i přáteli. Občerstvení pro příchozí
zajistila spřízněná organizace Jako doma. Večírek byl
otevřen široké veřejnosti, a primárně lidem bez domova
a komukoliv v nouzi, stejně jako je tomu i v rámci naší
celé činnosti.

Lidé v Místní místním
Statutární orgán

Správní rada

Revizorka

Ester Pacltová

Kateřina Ziková

Gabriela Sčotková

ŘEDITELKA

P Ř E DS E D K Y N Ě

Filip Jiřík
ČLEN

Jiří Špička
ČLEN

Zakladatelé

Romana Davidová
Ester Pacltová
Jakub Dutka

ČLENKA

Zdeněk Trinkewitz
ČLEN

Zakladatelé, revizorka, ředitelka a členové správní rady nepobírali žádnou odměnu, pracovali dobrovolně.

Spolupráce

Děkujeme za podporu

Armáda spásy v ČR, z.s.

Aleš Strnad, Andrea Vacovská, Barbora Exnerová, Dana Vejmelková, Daniela Stolařová, Daniel Světlík,
Denisa Šebestová, Dominika Farkasová, Dominika Hejzlarová, Dominika Majorova, Dorota Smiešková,
EPOS 257, Eva Marešová, Filip Zavřel, Gabriela Sčotková, Hana Harantová, Iveta Kaňková, Jako doma,
Jakub Dutka, Jakub Marek, Jakub Škraban, Jan Kadlec, Jana Kowalská, Jiří Dobrylovský, Karolína Jelínková,
Kateřina Pejšmanová, Kateřina Ziková, Kristyna Ciprova, Laboratoř Nadace Vodafone, Lucie Špačková,
Mária Šmolková, Marie Kunstová, Marie Zajíčková, Martina Činková, Martina Kotouček Mikolášková,
Marina Machytková, Markéta Cerhová, Medea Kiknavelidze, Monika Kulštejnová, Monika Weinerová,
Monika Hanych, NADĚJE, o.s., Ondřej Dušek, Ondřej Vondruška, Pavel Světlík, Peter Nikodém,
Petra Holáková, Simona Quisbert, Tomáš Sýkora

Fokus Praha, z.ú.
K srdci klíč
Krizové centrum RIAPS
La Strada
NADĚJE, o.s.

Zvláštní poděkování patří solidární, podnikům sítě MM:

Remedium

Family coffee & bistro

Salesiánské středisko mládeže Praha
Nízkoprahový klub Vrtule

Jídelna kuchařek bez domova

Společnou cestou

Kavárna Čekárna
Potrvá
Prostor 39
Přestupní stanice
Sociální bistro Střecha
Studio Alta
a partnerům ze sociálních služeb.

Rozvaha za rok 2019
Administrativní

Provozní

Investiční
náklady

PR

Výdaje celkem

Administrativní

Dárci

Granty, nadace

PR

Příjmy celkem

Leden
Únor

1.815,00

1.815,00

9.680,00

9.680,00

9.470,00

9.470,00

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen

4.514,00

450,00

4.964,00

Listopad

1.222,10

1.222,10

1.000,00

Prosinec

22.565,50

24.085,50

5.500,00

Celkem
Pozn. provozní náklady obsahují mzdy

1.520,00

51.236,60

1.000,00

150.000,00

151.000,00
1.000,00
10.486,00

15.986,00
167.986,00

Sídlo a kontakty
Místní místním, z.ú.
K Brance 11/19e
Stodůlky (Praha 13)
155 00 Praha
Kontakty
Email
Telefon
IČ

mistnimistnim@gmail.com
733 161 564 (Po-Pá 9–17)
08413444

Bankovní spojení
Číslo účtu
2501705550/2010,
Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Webové stránky
Facebook
Instagram

mistnimistnim.cz
facebook.com/mistnimistnim
mistnimistnim

Vydavatel Místní místním, z.ú.
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