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1 Úvod
Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež (dále NZDM) ve věku od 6 do 26 let poskytuje
informace, podporu a bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času. Snahou je
zlepšit kvalitu života mladých, posílit jejich zodpovědnost a sebepřijetí, předcházet nebo
snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.

1.2 Činnosti
Služba je poskytována v souladu s právní úpravou (tj. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a Vyhláška č. 505/2006 Sb.) a snaží se naplňovat Standardy kvality sociálních
služeb.
Obecně za zákona vyplývají tyto 4 oblasti činností:
1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3. sociálně terapeutické činnosti
4. pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1.3 Obsah služby
V rámci NZDM se uskutečňují různé činnosti tak, aby naplňovaly poslání organizace
a služby. Velmi podstatnou částí služby jsou rozhovory s uživateli (zejména individuální) a to
na různá témata – př. rodina, škola, partnerské problémy, závislosti, osobní těžkosti,…
Aby se tyto činnosti mohly odehrávat, je třeba, aby byl na klubu zajištěn bezpečný prostor pro
trávení volného času a pro využívání jednotlivých aktivit klubu.
V rámci Klubu Domeček probíhá příprava do školy (pomoc při zvládání angličtiny, českého
jazyka, německého jazyka a matematiky), dramatická výchova, tvořivá dílna a hudební dílna.
Děti jsou zde motivovány a podporovány a najdou zde zázemí v podobě kvalitního vybavení
klubu, ale zejména pracovníka, který je připraven se uživateli věnovat a naslouchat mu. Dále
probíhají jednorázové akce – například výlety, drakiáda a další.
V Klubu Archa probíhají v rámci prevence přednášky na různá témata (př. sex, zdraví
a nemoc, drogy, děti žijící na ulici), projekce filmů s preventivními tématy (šikana, HIV,
extremismus, antisemitismus,…), besedy (zaměřené např. na volbu povolání, ale i na
inspirativní témata – př. cestování). Stěžejní zůstává přímý kontakt s uživatelem formou
rozhovoru zaměřený na různá témata (od trávení volného času, přes vztahy, školu, až po
šikanu, rasismus a užívání alkoholu dětmi a mladistvými). V rámci Klubu je poskytováno
i základní poradenství (informační servis od pracovníků, předávání informací formou letáků
a zveřejněných materiálů, předání kontaktu na další odborníky). Výjimečně se provádí
i exkurze na Den otevřených dveří střední školy. Dále se konají workshopy, turnaje (i ve
spolupráci s jinými NZDM). Snahou je aktivně zapojit uživatele do dění na Klubu
a vyhledávat a posilovat silné stránky uživatele.
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1.4 Otevírací doba a kontakty

Klub Domeček

Pondělí

13 - 17

Branka 588

Čtvrtek

13 - 17

374 01 Trhové Sviny

Pátek

13 - 17

Klub Archa

Pondělí, Středa

15 - 18

Husova 548

Úterý, Čtvrtek, Pátek

15- 19

374 01 Trhové Sviny
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2 Prevence

2.1 Rozhovory
Rozhovory jsou stěžejním bodem aktivit v nízkoprahovém zařízení. Skrze rozhovor dochází
k navázání důvěry uživatele s pracovníkem, a díky tomu je spolupráce plodnější a přináší
větší užitek uživateli. Některé rozhovory uživatelů příjemné nejsou, zejména týkají-li se např.
nevhodného chování uživatele, z pohledu pracovníků jsou však tyto rozhovory velmi důležité,
neboť pomáhají vymezit zdravé hranice chování člověka. Rozhovory jsou zaměřeny různě,
dle potřeb uživatele (více v textu).

2.2 Přednášková činnost s preventivními tématy
V letošním roce byly provedeny čtyři přednášky – témata byla: holocaust, street children
(Ukrajina), život s handicapem a první pomoc.
Přednáška na téma holocaustu byla zvolena na termín dne památky obětí holocaustu
a předcházení zločinů proti lidskosti, jednalo se o prezentaci fotografií spojenou s výkladem
a diskuzí, na toto téma následovalo i promítání několika filmů.
Přednáška na téma života dětí na ulici (zejména na ulicích Ukrajiny) byla provedena formou
prezentací fotografií s výkladem, videozáznamu a byla spojená s diskuzí. Po této přednášce
byla zpětná vazba od uživatelů získána formou minianketky. Byla získána zpětná vazba na
témata, která by uživatele zajímala (drogy v ČR, graffiti, hokej, hladomor v Africe, situace
v arabských zemích, islám, pornografie).
Říjen se stal „Měsícem bez bariér“, jehož náplní bylo přiblížit uživatelům život
handicapovaných, vzbudit v nich zájem o tuto problematiku a podpořit zdravý a bezpečný
životní styl uživatelů. Součástí byl i praktický nácvik znakové řeči, kdy byl na počítačích
nainstalován interaktivní slovník znakové řeči a za pomoci pracovníka či sami uživatelé si
mohli vyzkoušet svoji schopnost porozumět znakové řeči. Dále měli možnost si vyzkoušet
psaní na pichtově stroji pro nevidomé a zápis si přečíst. Z důvodu nízkého zájmu se
neuskutečnila návštěva osoby s postižením.
V prosinci proběhl týden první pomoci, kdy praktikantka (členka Červeného kříže), seznámila
uživatele se zásadami první pomoci a v průběhu celého týdne si mohli uživatelé vyzkoušet
první pomoc, zejména nepřímou masáž srdce, na figuríně dospělého člověka a dítěte.
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2.3 Promítání filmů
V roce 2011 byly promítány 4 filmy (vyjma videozáznamů, které se týkaly přednášek).
V dubnu to byl film zaměřený na tradici Velikonoc, v září to byl film „Náš vůdce“ (téma –
diktatura a manipulace v současnosti, jednalo se o pravdivý příběh), v listopadu film
„Zkažená mládež“ (téma – šikana a zoufalé pokusy o vymanění se, natočený podle skutečné
události) a film „René“ (téma – alkohol, drogy, vězení; časosběrný dokument). Filmy „Náš
vůdce“ a „Zkažená mládež“ byly promítány několikrát a měli dobrý ohlas, uživatelé byli
zaskočení a o filmech ještě později přemýšleli.

2.4 Workshopy
Uspořádané workshopy neměli jasně preventivní ráz, přesto je důležité zapojit mladé do
různých činností tak, aby sami začali hledat, jakým způsobem využít volný čas a případně
odkrýt, jaké talenty a nadání se v nich skrývají. Často se setkáváme s tím, že volný čas, kteří
uživatelé mají, tráví doma zejména u počítače, či u televize, čas, který tráví venku je spojen
s alkoholem a neproduktivním využitím volného času. Velmi často hovoří část uživatelů
o tom, že je nuda – ať je školní rok nebo jsou letní prázdniny! Uskutečněné workshopy byly
tvořivé (vyrábění valentýnských přání, tvoření přívěšků, zdobení velikonočních vajec, oprava
minivrtulníků na dálkové ovládání, podzimní tvoření,…).
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3 Ostatní akce
V březnu proběhl v Klubu Archa šachový turnaj.
Ve stejném měsíci proběhlo i Maškarní v Arše, jehož pořádání mělo úspěch, uživatelé se
zapojili (kostýmy si sice nedonesli, ale vyrobili si je z poskytnutých látek a velmi zdařile se
namaskovali barvami na obličej). Překvapivě se do reje masek (tanec a hudba) zapojilo pouze
několik uživatelů.
Březen byl opravdu pestrý – s třemi uživateli jsme vyrazili na Filmový festival „Expediční
kamera“ do Borovan. Vstupné bylo pro osoby do 15 let zdarma, doprava byla zajištěna, mohli
jet čtyři zájemci, nakonec jeli pouze tři.
V měsíci březnu si uživatelé Klubu Domeček připravili pro seniory na Chvalkově divadelní
představení „Sněhová královna“, které se opravdu vydařilo.
V květnu jsme uspořádali Honbu za pokladem, které se mohli zúčastnit uživatelé Klubu
Domeček i Klubu Archa. Počasí přálo, a tak mohl být čas strávený v přírodě využit jako čas
prohlubování vztahů ale i k získání zážitků.
Září pro nás bylo výjimečné tím, že byly slavnostně otevřeny prostory Klubu Archa (sídlící na
adrese Husova 548) a 20. září byly otevřeny pro každého (i pro veřejnost), kdo si chtěl „nový“
klub prohlédnout.
V září nám Lenka, uživatelka Klubu Domeček, připravila „Povídání o Vietnamu“, kde se
narodila. Za její prezentaci jsme byli moc vděční a jsme velmi naklonění iniciativám
uživatelů. Lenčino povídání bylo doplněno fotografiemi, videem, místní hudbou, ale také
ochutnávkou tradičních jídel.
V říjnu proběhl „Den s kadeřnicí“, kdy se zejména zájemkyně o tento obor z řad budoucích
absolventů ZŠ, mohly dozvědět více o tom, co obnáší práce kadeřnice, jaké jsou výhody
a nevýhody tohoto oboru.
V listopadu proběhl Benefiční koncert pro Domeček, kde součástí programu bylo i vystoupení
uživatelů Klubu Domeček s pohádkou „Princezna Fanta Giro“.
V prosinci proběhl den s názvem „Hudba – tvůj svět“. Uživatelé mohli za pomoci zkušeného
hudebníka Dana získat představu o tom, jaký je jejich talent, na jaký nástroj by rádi hráli. Po
této zkušenosti se dva uživatelé rozhodli, že si seženou kytaru a začnou pravidelně hrát.
A v prosinci nás čekalo už jen Vánoční posezení. Kdo si opravil minivrtulník, mohl si ho
odnést domů.
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4 Statistické ukazatele
4.1 Počet uživatelů
V roce 2011 navštěvovalo NZDM Domeček 134 uživatelů. Jednalo se o 57 dívek a 77
chlapců. Uživatelů mladších 18 let bylo 108.
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4.2 Počet kontaktů
Do 15 let

Nad 15 let

Celkem

leden – březen 2011

486

589

1075

duben – červen 2011

349

426

775

červenec – září 2011

180

265

445

říjen – prosinec 2011
CELKEM
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Vývoj počtu kontaktů za rok 2011
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4.3 Počet prvokontaktů
Celkem bylo sepsáno 32 prvokontaktů. V Klubu Domeček to bylo 18 prvokontaktů a v Klubu
Archa 14 prvokontaktů.
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5 Pracovníci přímé péče

5.1 Pracovní tým
Mgr. Marie Heřmanová – sociální pracovník (0,5 úvazku)
Mgr. Monika Valihrachová – sociální pracovník (0,5 úvazku)
Mgr. Dagmar Nováková – další odborný pracovník (0,25 úvazku)
Romana Fischerová, DiS. – pedagogický pracovník (0,25 úvazku)
5.2 Školení pracovníků
Pracovníci splňují zákonné parametry pro výkon práce v nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež. Pravidelně se zúčastňují supervizních setkání, což činí 20 hodin ročně.
Pracovníci se celoživotně vzdělávají, získané informace si navzájem předávají. V roce 2011
se zúčastnili školení či seminářů na témata: Rodina a domácí násilí, Prevence výchovných
problémů a poruch chování ve škole, Kyberšikana – internet jako zbraň, seminář PhDr. Jiřiny
Prekopové „Aby láska v rodině vzkvétala“, Řešení konfliktů a výchova k toleranci a jedna
pracovnice absolvovala stáž v NZDM Srdíčko – Jiloro.
Dále probíhá setkávání nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Jihočeského kraje a to vždy
jednou za 6 týdnů. Na těchto setkáních si pracovníci předávají příklady dobré praxe, poskytují
si aktuální informace a sledují trend vývoje poskytování sociálních služeb.
5.3 Praktikanti
Domeček je otevřen i studentům sociálních či pedagogických oborů. V letošním roce zde byly
na praxi dvě studentky Jihočeské univerzity, jedna ze Zdravotně sociální fakulty a jedna
z Teologické fakulty.
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6 Obrazová příloha – Klub Archa

