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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK  

 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Klubu ARCHA a Klubu DOME ČEK 

 

 

 
Platnost od: 20. 1. 2016 

Realizační tým: Veronika Čermáková, Petr Hulička, Bc. Marie Šináklová, Mgr. Monika Valihrachová 

 

 

 

Dne 20. 1. 2016 v Trhových Svinech                                  …………………………………… 

                                          Ředitel 
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I. POSLÁNÍ 
 

Nízkoprahové zařízení (Klub Archa a Klub Domeček) je tu pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. 

Dětem a mládeži poskytujeme informace, podporu, pomoc a bezpečný prostor pro smysluplné trávení 

volného času. Snahou je zlepšit kvalitu života mladých, posílit jejich zodpovědnost a sebepřijetí 

a předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života. 

Vycházíme z individuálních potřeb jednotlivce. 

 

 

II. ZÁSADY (PRINCIPY) 

 

• anonymita (uživatel má právo službu využívat anonymně); 

 

• individuální přístup (ke každému uživateli služby se přistupuje individuálně s vědomím,  

že každý člověk je jedinečný a s tím souvisejí i jeho specifické potřeby); 

 

• respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby (pravidelné zjišťování přání a potřeb 

uživatelů, snaha vytvořit plán spolupráce s ohledem na práva, přání a potřeby uživatele); 

 

• rovnost (služba je poskytována všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, vyznání, 

národnosti, handicapu či jiné specifické charakteristiky); 

 

• bezpečí (služba zajišťuje uživateli bezpečné trávení volného času); 

 

• bezplatnost (využívání služby je pro uživatele zdarma); 

 

• dostupnost (služba je pro uživatele časově i místně dostupná); 

 

• odbornost (pracovníci mají odborné vzdělání dle zákona a dále se vzdělávají); 

 

• ochrana osobních údajů (zjišťujeme jen ty osobní údaje uživatelů, které nezbytně potřebujeme 

k poskytnutí sociální služby); 

 

• flexibilita (služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelům). 
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III. CÍLE 
 

• Rozpoznat a umožnit rozvíjení individuálních schopností a dovedností. 
 

• Poskytnout podporu při samostatném rozhodování, vést k samostatnosti a odpovědnosti  

(umět nést následky za své chování). 

 

• Napomáhat k rozvoji schopností a dovedností prostřednictvím neformálního vzdělávání. 

 

• Zajistit bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času (vhodně zvolený program např. 

přednášková činnost, workshopy, hry, apod.), umožnit spolupodílení se na tvorbě programu/ 

činností v klubu (prostředek seberealizace). 

 

• Podporovat a upevňovat zdravé mezilidské vztahy (např. vrstevnická skupina, ale i rodina). 

 

• Podporovat schopnosti a dovednosti, které mohou uživatelé uplatnit v běžném životě 

(vyplňování formulářů, sepisování motivačního dopisu, apod.). 

 

• Poskytnout dostatečný prostor a čas pro identifikaci problému (adaptační proces – MAC). 
 

• Minimalizovat sociální rizika vyplývající ze způsobu života a rizikového chování; předcházet 

či omezovat dopady sociálně nežádoucích jevů (formou přednášek, rozhovorů, apod.). 

 

• Poskytnout psychickou a sociální podporu v obtížných životních situacích (šikana, stěhování, 

rozvod rodičů, závislost na návykových látkách, apod.). 

 

• Poskytnout pomoc v krizových situacích (hrozba vyhození ze školy, útěk z domova, apod.). 
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IV. CÍLOVÁ SKUPINA 

(KOMU JSOU URČENY NAŠE SLUŽBY) 

 

• Děti a mládež ve věku od 6 do 20 let žijící v Trhových Svinech a okolí. 

 

• Děti a mládež, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy (např. záškoláctví, šikana, 

násilí, užívání návykových látek, rozpad rodiny, neuznávání autorit, vandalismus, apod.). 

 

• Děti a mládež, které si neví rady se školou např. s výběrem školy či přímo se školní přípravou  

a potřebují podporu v rozhodnutích, které jsou před nimi.  

 

• Další charakteristika této skupiny - děti a mládež, které: 

o dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času; 

o dávají přednost trávení volného času mimo domov („na ulici“); 

o nechtějí nebo nemohou navštěvovat organizované volnočasové aktivity; 

o mají vyhraněný životní styl, kvůli kterému se dostávají do konfliktů s okolím; 

o nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat. 

 

 

  

 

 

           
 


