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Úvodní slovo

S Místní místním jsme zvládli druhý rok řádné zatěžkávací zkoušky. Příchod celosvětové krize ve smyslu
pandemie covid-19 asi nečekal nikdo z nás. V mnoha
ohledech čelily najednou i zajeté NNO a firmy výzvě,
jak udržet svoji činnost. Stejně tak i my jsme se museli
adaptovat co možná nejrychleji na nastálou situaci.
Přehodnocovali jsme své plány a zorientovávali se
v nových potřebách a starostech lidí bez domova,
partnerských sociálních služeb i solidárních podniků. Rokem 2020 jsme zvládli projít a dále fungujeme.
I když se, stejně jako většina společnosti, s rozličnými
dopady covid-19 ještě budeme učit žít. Zároveň jsme
se toho za rok intenzivní práce také hodně naučili.
Myslím, že jsme ukázali, že malý aktér nebo možná
právě on, může v nečekané krizi pohotově reagovat
a nastavit zbrusu nové formy pomoci, které v době
krize společnost podrží.

V roce 2020 jsme kvůli pandemii odložili plánované rozšíření solidární sítě. Reagovali jsme namísto toho na aktuální urgentní potřeby okolo nás. Pomohla nám k tomu
stávající zajetá a spolehlivá solidární síť. Během pandemie čelilo mnoho podniků solidární sítě MM zásadním
existenciálním problémům. Pandemie samozřejmě těžce
dopadala i na lidi v nouzi a bez domova. Spojili jsme
veřejnost v podpoře solidárních podniků, které nabízeli
pomoc ve formě obědů, večeří a baget lidem bez domova a sociálním službám. Jak se akce povedly, se dočtete
i na náslejících stránkách naší výroční zprávy.
Náš velký dík patří proto tentokrát nejen solidárním
podnikům a sociálním partnerům za obrovskou flexibilitu,
pohotovost a ochotu pomoci i spolupracovat na nových
takřka „záchranných akcích“, ale patří také obrovskému
množství dárců z řad Nadací, fírem, a hlavně široké veřejnosti, bez kterých bychom podporu lidí v nouzi vůbec

nemohli realizovat v takové míře a s takovou spolehlivostí. Děkujeme každému, kdo přispěl jakoukoliv částkou
na výzvy Místní místním během několika vln pandemie
v celém roce 2020. Moc si Vaší pomoci vážíme!
Věřím, že během pandemie jsme díky Vám poskytli
lidem v nouzi a bez domova jak základní podporu, tak
ale i důvěru ve společnost, které nejsou lhostejní, která
se zajímá o své okolí a je schopna si vzájemně vypomoci i v době krize. Děkujeme za Vaší důvěru, která
nám dává motivaci v další práci. Díky za to, že posouváte solidaritu s lidmi bez domova a v nouzi v naší
společnosti a v našich sousedstvích zas o něco dále
k otevřenosti a přívětivosti.

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 nezisková organizace, podporující společnost v solidaritě s lidmi bez domova a v nouzi.
Vytváříme projekt Solidárních síť podniků otevřených
lidem v nouzi. V rámci něj spojujeme kavárny, restaurace, obchody a jakékoliv další podniky v drobné pomoci
lidem bez domova nebo komukoliv v nouzi. V projektu spolupracujeme s mnoha poskytovateli sociálních
služeb a do přímé drobné pomoci zapojujeme širokou veřejnost. Kromě solidární sítě se věnujeme také

umělkyním a umělcům se zkušeností s bezdomovectvím. Pořádáme společné přednášky, výstavy, koncerty
a komunitní akce se sociálním přesahem. Snažíme se
do společnosti vnést téma solidarity, přívětivého sousedství a otevřenosti k lidem v nouzi a bez domova.
Snažíme se měnit obraz o bezdomovectví a podpořit
lidi v nouzi okolo nás, aby měli příležitosti postavit se
na vlastní nohy.

Vize a hodnoty
Místní místním

— vytváření sociálních vazeb mezi
lidmi bez domova (či v nouzi)
a jejich okolím
— destigmatizace a odstraňování
stereotypů týkající se
bezdomovectví a lidí v nouzi
— setkávání různých sociálních vrstev
— budování lokálních komunit,
podpora sousedské solidarity

Činnost
Místní místním
v roce 2020

Solidární síť
Místní místním
Solidární, neboli sociálně přívětivá síť Místní místním, je
dlouhodobý projekt spojující drobné podniky (kavárny,
restaurace, obchody a další), které se rozhodnou nabízet drobné služby zdarma lidem bez domova nebo
komukoliv v nouzi.
Podniky, zapojené do projektu, poskytují například
kohoutkovou vodu, nabití mobilního telefonu nebo
možnost posedět u novin bez nutnosti si něco kupovat. Solidární podniky nabízejí také vouchery Místní
místním – poukázky na nákladnější služby – např. káva,
oběd, lístek do kina či nákup oblečení. Tyto vouchery
může někomu v nouzi předplatit veřejnost. Solidární
síť slouží zároveň jako zázemí pro veřejné materiální

sbírky, ať už jde o každoroční akci „Pečení (nejen) pro
lidi bez domova“, kdy jsou podniky sběrnými místy pro
cukroví a dárky od veřejnosti pro klienty služeb pomáhajících lidem v nouzi po celé Praze. Podniky podpořily např. i naši sbírku mobilních telefonů, SIM karet
a předplacených kreditů pro lidi bez domova – klienty
terénních programů Naděje a Armády Spásy.
Během roku 2020 bylo v solidární síti zapojeno 14
podniků v sedmi městských částech Prahy. Zapojily
se nejen kavárny, bistra, restaurace a obchody, ale
i komunitní centrum a divadlo. Rozšířením solidární
sítě získávají nejen lidé v nouzi drobnou pomoc bezprostředně ve svém sousedství, ale i motivaci vytvářet

sociální vazby přímo ve svém okolí. Zároveň se většinová společnost podílí na pozitivních změnách a budování soudržnosti napříč společenskými vrstvami.

Ve střední a východní Evropě jsme prvním členem
celosvětové sítě solidárních projektů THE CHIME, bojujících proti sociálnímu vyloučení.

Podniky zapojené
do solidární sítě
Místní místním

KOBYLISY

•

Potrvá

HRADČANY

STŘEŠOVICE

JOSEFOV

VELESLAVÍN
MALÁ STRANA
BŘEVNOV
SMÍCHOV

Jídelna Kuchařek bez domova
Hájovna
KOŠÍŘE

•

VYSOČANY

HOLEŠOVICE

BUBENEČ

•

•

Family coffee & bistro

LIBEŇ

DEJVICE

MOTOL

•

Studio Hrdinů

•

KARLÍN
Mlsná kavka

prostor39
STARÉ MĚSTO
Přestupní stanice

•

•

•
••

ROH – Družstevní kavárna
Bistro Střecha

•

Přestupní stanice
ŽIŽKOV

•

Hanoi Square Restaurant
NOVÉ MĚSTO
Dobrá Trafika Korunní
Pražírna

•

•

STRAŠNICE

VRŠOVICE
Kavárna Čekárna

VYŠEHRAD
NUSLE

PODOLÍ

MICHLE

Komunitní centrum
Podporujeme komunitu výtvarných umělkyň a umělců
se zkušeností s bezdomovectvím, se kterými pořádáme
koncerty, workshopy a výstavy. Zajistili jsme v rámci naší
kanceláře prostor pro výtvarný ateliér a hudební zkušebnu. V rámci naší podpory fungují nejen malíři a malířky,
ale také jedna fotografka. Podporujeme také kapelu Muzikantů bez domova.
Naší komunitní práci s umělkyněmi a umělci se zkušeností s bezdomovectvím výrazně zbrzdila epidemie, ale
i tak jsme se snažili výtvarníky i hudebníky podporovat,
jak to jen situace dovolovala. Během prvního roku práce
jsme uspořádali 7 koncertů a 7 výstav (2019). Během
pandemie jsme pro naše umělce a umělkyně zajišťovali
například potravinovou pomoc, ale i možnost podílet se
například na designu prvního merche MM, ze kterého
jde část přímo autorům/autorkám. Zároveň jsme stihli
během roku 2020 zrekonstruovat a uzpůsobit ateliér
a hudební zkušebnu v prostorách karlínské Invalidovny
uspořádat interaktivní výtvarný workshop, 4 veřejná vystoupení Muzikantů bez domova a 2 otevřená grilování
pro lidi v nouzi i širokou veřejnost.
5. 5. 2020

Pronájem a začátek rekonstrukce výtvarného ateliéru a zkušebny pro lidi bez domova (Invalidovna, Praha 8)

24. 7. 2020

Koncert Muzikantů bez domova (Přestupní stanice, Praha 3)

9. 8. 2020

Interaktivní dílna v zahradě s Místními umělci (Invalidovna, Praha 8)

13. 9. 2020

Koncert Muzikantů bez domova na 5. Pikniku pro lidi bez domova

19. 9. 2020

Koncert Muzikantů bez domova – Zažít menstruaci Jinak (Kavárna Pražírna, Praha 2); Otevřená Jam session Muzikantů bez domova (Studio Alta, Praha 8)

září / říjen 2020

Dvě grilování pro lidi s domovem i bez domova (ve spolupráci s organizacemi Fokus a Charita)

12. 12. 2020

Pečení (nejen) pro lidi bez domova v Invalidovně

Akce pro
veřejnost

Věnujeme se pořádání sousedských akcí, workshopů,
a přednáškové činnosti na téma bezdomovectví a snažíme se tím přispět k destereotypizaci lidí bez domova
a v nouzi. Poskytujeme poradenství v oblasti pomoci
lidem bez domova subjektům i institucím, které chtějí

ve svém okolí efektivně pomáhat. V roce 2020 jsme
uspořádali první online anglickou přednášku na téma
bezdomovectví a pomoc lidem v nouzi a oslovili tak
širokou skupinu cizinců žijících v Praze.

27. 1. 2020

Účast na konferenci Do černého, Městská knihovna v Praze, Komunitní přístup k lidem bez domova

13. 9. 2020

Piknik pro lidi bez domova

10. 11. 2020

Přednáška v anglickém jazyce Homelessness in Prague pro cizince žijící v ČR

10. 12. 2020

Online přednáška pro Klub Samaří

Aktivity během
pandemie
covid-19
Do našich aktivit a plánů na rok 2020 vstoupil COVID-19 a dopady pandemie. I když krize zbrzdila naše
další projekty, dala nám možnost využít spolehlivých
vazeb solidární sítě i partnerství se sociálními službami
k rychlé a cílené pomoci. V oblasti bezdomovectví se
objevily nové problémy, na které bylo třeba pohotově
reagovat.
Lidé bez domova ztratili ve většině mnoho příjmů,
přivýdělků, což jejich situaci samozřejmě ještě stížilo. Zároveň jako opomíjená skupina, na kterou
mnohdy opatření dopadla jako restriktivní či diskriminující, byli lidé bez domova v ještě větší nejistotě.
V neposlední řadě vzhledem k chatrnému zdraví

a chybějícímu osobnímu zázemí a nemožností karantény, byli ohroženi ještě více než běžná společnost. S tím vším jsme se snažili pracovat. Vymysleli
jsme online sbírky, na které mohla přispět veřejnost,
a které měly podpořit sociální služby, aby mohly poskytnout jejich klientům v této extrémně náročné
době kvalitní stravu, zázemí a desinfekční prostředky. Mysleli jsme v tom na terénní i pobytové služby
a v době největší potřeby jsme zřídili i vlastní dobrovolnickou kuchyň, převoz a výdej jídla i streetwork
a potravinovou pomoc.
Už od začátku se nám podařilo do pomoci zapojit i podniky solidární sítě a s pomocí veřejnosti

a cílených příspěvků nadací rychle reagovat tam, kde
oficiální místa buď na lidi bez domova v rámci překotného vývoje zapomínala nebo jim administrace
pomoci zabírala příliš dlouho.
V průběhu první i dalších vln pandemie jsme stavěli
na partnerství se sociálními službami a ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou policií a Policií
ČR jsme se zapojili do oficiální skupiny distribučních
terénních programů.
Kromě pomoci podniků a veřejnosti se nám dařilo
významně pomáhat hlavně s pomocí rostoucího počtu dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se aktivně zapojovali už od úplného začátku nejen pracovně, ale
i organizačně.

23. 3. – 15. 5. 2020

Jídlo pro lidi bez domova v době krize COVID-19 – se solidárními kavárnami jsme připravili a dovezli celkem 2255 kvalitních obědů a věčeří
pro ubytované ve 4 azylových domech Naděje (https://www.darujme.cz/projekt/1202811)

12. 4. – 17. 5. 2020

Výdej pro lidi v nouzi a bez domova Na Knížecí, Praha 5 – celkem 7 týdnů potravinové pomoci, informování o aktuálních opatření, rozdávání
roušek a desinfekce; pomáhali jsme týdně cca 70–90 příchozím

16. 10. – 27. 12. 2020

„A co ti venku?“ – dobrovolnický streetwork MM – příprava a distribuce celkem 1800 baget od solidárních kaváren lidem bez domova v Praze
(https://www.darujme.cz/projekt/1203707)

16. 11. 2020

Získali jsme 1000l Desinfekce od ALIS Tech, které jsme distribuovali sociálním službám v Praze (např. Naděje, Armáda Spásy, K Srdci klíč,
La Strada, ale i např. Medici na ulici)

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.

Rozvaha
ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního období Stav k posled. dni účetního období

B.

Krátkodobý majetek celkem

119

121

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

119

121

Aktiva celkem

119

121

Označení

PASIVA

A.

Vlastní zdroje celkem

86

105

A. I.

Jmění celkem

86

105

B.

Cizí zdroje celkem

33

16

B. III.

Krátkodobé závazky

33

16

119

121

Pasiva celkem

Stav k prvnímu dni účetního období Stav k posled. dni účetního období

Výkaz zisku a ztráty
ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
Označení

Činnosti
Hlavní

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. III.

Osobní náklady

A. IV.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů
Náklady celkem

B

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B. IV.

Ostatní výnosy

B. V.

Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Hospodářská

Celkem

444

444

27

27

4

4

475

475

44

44

431

431

475

475

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

info@mistnimisntnim.cz
733 161 564 (Po-Pá 9–17)
08413444

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

Vydavatel Místní místním, z.ú.
Fotografie: Michaela Škvrňáková a archiv MM

Webové stránky
Facebook
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facebook.com/mistnimistnim

Instagram

mistnimistnim

