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Statistická data projektu Mind the Gap ke dni 31. 8. 2018: 
 

 

celkový počet klientů v projektu 75 

počet klientů, kteří mají podepsaný monitorovací list 41 

počet klientů bez monitorovacího listu (převážně z terénu) 34 1 

 

počet klientů, kteří dosáhli 40 hod. práce 6 

 

 

 

Popis realizace projektu v roce 2018 
 
 

KA1 - Kontaktování a práce v terénu 
 
Pracovník se pohybuje v terénu dané lokality (město Blansko) převážně v odpoledních hodinách 13:00 – 

19:00, což se osvědčuje jako denní doba, kdy se klienti venku nejvíce pohybují, a provádí tyto aktivity: 

 
1) průběžný monitoring lokality 
Cílem je systematicky procházet lokalitu a vyhledávat místa, kde se vyskytuje cílová skupina (potenciální 

klienti a stávající klienti). Pracovník tato místa prochází v různé časy a sleduje známky přítomnosti CS. O 

své přítomnosti v terénu a na určitých místech informuje stávající klienty formou sociální sítě a je v době 

působnosti v terénu dostupný také na online chatu. Stávající klienty aktivně oslovuje a pracuje s nimi na 

tématech, vycházejících z potřeb těchto klientů.  

 

2) Oslovování a rozhovory s potenciální CS  

Pokud klient v terénu potká cílovou skupinu – potenciální klienty – aktivně je oslovuje, informuje je o dané 

službě a předá jim letáček s informací o nabídce služby. Potenciální klienty také informuje o tom, že se 

v terénu pohybuje a může je dále oslovovat, či oni mohou oslovit jeho, pokud mají zájem o nějaké aktivity 

projektu.  

 
3) Volnočasové aktivity  
Pracovník v terénu nabízí klientům takové volnočasové aktivity, které se dají nosit v batohu. Zpravidla nenosí 
celou nabídku, ale pouze vybrané aktivity. Může se jednat např. o hakys, freesbee, karty, míče atd.. Cílem 
těchto aktivit je především navázání kontaktu s klienty a vytvoření vztahu s pracovníkem, potřebným pro další 
práci. 
 
Realizované volnočasové aktivity můžeme rozdělit do dvou skupin: 

 
1 z toho 7 klientů má podepsaný souhlas se zapojením do projektu. Obecně platí, že klienti nechtějí podepisovat žádné 

dokumenty, podpisů na jakémkoliv oficiálním dokumentu se bojí.  
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1. Organizované 
Aktivity dopředu ohlášené a plánované, které vycházejí ze zájmu klientů. Pracovník zjistí, že je zájem o fotbal, 
floorball  atd. - případně může tyto aktivity sám iniciovat – navrhne místo, kde lze aktivitu provést a domluví 
se s klienty na časovém rozmezí, kdy se bude na daném místě vyskytovat a zajistí (přinese) potřebné 
vybavení (míč, florbalové hole) 
 
2. Spontánní 
Aktivity, které nejsou dopředu plánované a pracovník je schopen je realizovat tady a teď (kopání s hakysem, 
házení freesbee, cvičení na workoutovém hřišti, atd.  
 
 
KA2 - Workshopy a skupinová práce 
 
Proběhlé workshopy v tomto období: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2.,12.2., 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 27.3., 3.4., 
10.4., 17.4., 24.4., 1.5., 10.5., 16.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 
14.8., 21.8., 28.8.  
 
Celkem 33 workshopů 
 
U Workshopů/jobklubů se osvědčil tento model: každé úterý je pracovník klientům k dispozici v prostorách 
NZDM v Blansku, v době 14:00 – 19:00, a nabízí klientům různé aktivity a informace, které vycházejí 
z daného tématu workshopu.  
 
Klientům je během workshopů k dispozici technické vybavení – PC, tiskárna, internet, atd. Toto vybavení 
využívají pro vlastní či pracovníkem asistovanou přímou práci (vyhledávání informací – nabídky práce, 
brigády, školy, tvorba potřebných dokumentů – životopis, průvodní dopis, školní práce, atd.)  
 
Klienti mohou v tuto dobu také využívat nabídku volnočasových aktivit v tomto zařízení pro svoji 
seberealizaci. Klienti nemusí dojít v pevně daný čas (to se ukázalo jako nedostupné, vzhledem k životnímu 
stylu klientů), ale přichází průběžně v tomto časovém rozmezí a pracovník je aktivně oslovuje a pracuje 
s nimi. Tento model fungování hodnotili klienti na uskutečněné Focus Group (viz. přiložený záznam a 
prezenční listina) jako jim dostupný a adekvátní jejich potřebám.    
 
Témata workshopů/jobklubů:  
Závislost, Práce a drogy, Vztahy, Nechtěné těhotenství, Sex (rizika, vztahy, obtěžování), Brigády, Rizikové 
situace, První pomoc, Bezpečné léto, Odpovědnost 
 
Při práci s tématy workshopů se osvědčil model: 1) úvodní dotazník (zmapování potřeb, vědomostí a postojů 
klientů) 2) práce s tématem – předávání informací k tématu, diskuse nad tématem 3) závěrečný dotazník – 
zjišťování informační vybavenosti a změny v postojích klientů 
 
 
KA3 - Individuální plán 
 
Se všemi klienty, kteří podepíší monitorovací list a účastní se workshopů/jobklubů, je zakládán individuální 
plán. Tento plán obsahuje: 
Datum: 
- totožné s datem první odvedené intervence na toto téma 
Předmět: 
- název IP 
Text: 
Cíl: Proč klient řeší v rámci IP právě toto téma. 
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Výkony, které proběhly (data a předměty výkonů) 
Informace o proběhlých intervencích jsou zaznamenávány do tzv. klientských karet. 
 
Co se týče case managementu, většina intervencí je prováděna formou konzultace s klientem buď v rámci 
NDZM klubu (individuální práce), workshopů nebo v terénu. Doprovod si doposud žádný klient nevyžádal. 
Proběhla konzultace s vedením školy, kam klient dochází – předmětem jednání byly další možnosti klientovy 
profesní přípravy a jeho současné působení na dané škole (rizikové chování).  
 
 
KA5 - Evaluace projektových aktivit 
 
V průběhu tohoto období se podařilo nasbírat 21 vyplněných evaluačních dotazníků, které se zaměřovaly na 
spokojenost klientů s projektem. V dotazníku se mimo jiné klienti vyjadřovali především k těmto bodům: jak 
jsou s projektem spokojeni (celkově), jak hodnotí vystupovaní a profesionalitu pracovníka, co jim konkrétně 
v projektu vyhovuje, co v projektu postrádají, co by doporučili za změnu do projektu. Dotazníky byly na konci 
tohoto období pracovníkem vyhodnoceny.  
 
V tomto období také proběhla Focus group – diskuse s účastníky projektu na téma hodnocení průběhu 
projektu. Účastnilo se 7 klientů projektu. Ze setkání byl pořízen záznam, kde jsou zaznamenané výstupy 
z tohoto setkání. 
 
V rámci udržení kvality práce probíhají pracovní schůzky odborného garanta s pracovníkem projektu, a to na 
průběžné bázi. Současný pracovník projektu (Neudert) v rámci projektu využívá metod sociální práce tak, 
aby klienti získali služby co nejvyšší odborné úrovně. Náročné je budování počáteční důvěry, jejíž vybudování 
trvá dlouho a může být přerušeno neuváženým zásahem velmi lehce, především v případě administrativních 
úkonů vyžadovaných po klientech. S odborným garantem jsou řešeny konkrétní klientské případy a 
metodické vedení. 
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Vyhodnocení dotazníků spokojenosti 
 

 

Celkový počet respondentů: 21 
Mužů: 13    Žena: 8   
průměrný věk: 16 let  průměrný věk: 17 let 
 

Jak jsi spokojený/á s projektem? 

odpověď: počet uváděných 
odpovědí: 

velmi spokojen/a 8             38%  

spokojen/a 8         38% 

neutrální 4    19% 

nespokojen/a 0  0 % 

velmi nespokojen/a 1      5% 

 

Proč to tak je (nebo můžeš něco dodat): 

Velmi příjemná atmosféra. 
Když není kam jít, jsou tu dveře otevřené. Mám tu klid na učení, záliby – zkušebna. 
Nevím. 
Baví mě to tady. 
Povídají si a jeví zájem. 
 

Jak vystupovali pracovníci v průběhu spolupráce? 

odpověď: počet uváděných 
odpovědí: 

velmi profesionálně 14 66% 

profesionálně 5 24% 

spíše profesionálně 2 10% 

neprofesionálně 0 0 % 

 
Proč to tak je (nebo můžeš něco dodat): 

Nevázne komunikace atd. 
Perfektně umí vše vysvětlit. 
No je to pohoda. 
Umí naslouchat. 
Vůbec nevím. 
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S čím jsi v projektu spokojený/á?  

odpověď: počet uváděných 
odpovědí: 

kvalita služby 15 71% 

profesionalita pracovníků 17 81% 

pomoc když ji potřebuješ 17 81% 

prostory 14 67% 

otevírací doba   13 62% 

nabídka (vybavení atd.) 12 57% 

zájem o tvoje názory 12 57% 

 

Proč to tak je (nebo můžeš něco dodat): 

Prostě jsem spokojen!! 
Když je nuda, zabavím se. 
Otevírací doba: Brala bych víkendy. 
Otevírací doba: Otevřeno i v pondělí. 
Vůbec netuším. 
Mohl 
 

Pokud jsi něco v průběhu projektu postrádal/a, nebo jsi nebyl/a s projektem spokojen/a, prosím 
napiš důvod: 

Nemám žádné stížnosti. 
Pondělí otevřít prosím (i víkendy) 
Nic jsu spokojen 
Já jsem hodně spokojenej. 
Nic zatím nepostrádám. 
 

Co byste nám doporučili, abychom mohli průběh projektu zlepšit: 
 
Otvíračku delší. 
Asi nic, jsem spokojena. 
Víc nových (Ne! Stejných) dotazníků. 
Osobně nevím o žádném zlepšení. 
Víkendy nebo i pondělí. 
Delší čas. 
Aby byla delší doba. 
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Výstup ze setkání Focus Group 
 
 

Setkání se zúčastnilo 7 aktivních účastníků projektu, s kterými proběhla diskuse zejména o tom, co by chtěli 
v projektu jinak a co jim vyhovuje. 
 
Návrhy na změnu: 

- Prodloužit možnost účasti na workshopech – prodloužit otevírací dobu úterního klubu i do pozdějších 
večerních hodin – 20.00 

 
Co vyhovuje: 

- Vyhovuje dostupnost – účast není limitovaná přesným časem, kdy aktivita proběhne (např. 15:00 – 
17:00) – vyhovuje tak vyšší dostupnost pro účastníky projektu, než tomu bývalo dříve 

 
- Flexibilita - téma workshopů jsou dána a jsou na to připravovány materiály. Krom toho si ale 

mohou účastníci pracovat na svých osobních tématech – mohou se krom nabízeného tématu věnovat 
také svým individuálním potřebám a využívat poradenství na své aktuální záležitosti 
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Závěr a zhodnocení 
 

Klienti zapojení do projektu jsou především mladí lidé, kteří: 
 
1) dokončují základní školu a přecházejí do další profesní přípravy – v tomto případě je pro ně aktuální téma 
výběru vhodné profesní přípravy pro budoucí povolání a s tím související orientace jich samých v jejich 
schopnostech a dovednostech. Jejich situace je často znesnadňována nevhodným, anebo nefunkčním 
rodinným zázemím (v rodinách nefungují pozitivní vzory) a také s tím souvisejícím rizikovým chováním 
(konzumace alkoholu, experimentování s drogami, nefunkční vztahy s vrstevníky, partnery, rodinnými 
příslušníky, atd.). Z těchto důvodů někteří z nich po odchodu ze základní školy – kde mají povinnou 
docházku, na školy, kde je docházka nepovinná, z důvodu nedodržení podmínek školního řádu selhávají a 
profesní přípravu opouští předčasně. V tomto případě se pro ně stává aktuální téma zabezpečení, možnosti 
brigád atd. 
 
2) jsou v procesu profesní přípravy – studenti SŠ, SOU, OU – jejich potřebou je především zvládnutí studia, 
které je znesnadněné často již zmiňovaným rodinným zázemím, prostředím, ve kterém se pohybují a také 
životním obdobím, ve kterém hledají sami sebe a to často i formou sebedestrukce. 
 
3) jsou v pracovním procesu – jsou zaměstnanci a řeší např. pracovní podmínky, vztahy na pracovišti, své 
zázemí – bydlení, partnerství, či změnu zaměstnání  
 
4) mají základní vzdělání, nepracují, fungují často z náhodných brigád, řeší své existenční podmínky a své 
nenaplněné potřeby. 
 
Projekt v době svého trvání tedy naplňuje účel a cíle, a to  
 
a) nabídkou komplexního pomáhajícího programu, který formou terénní sociální práce vede klienty 
k pozitivní změně v trávení volného času a aktivně pomáhá omezit rozvoj sociálně patologických jevů u 
mládeže na území MASMK 
 
b) zvyšováním kompetencí cílové skupiny formou pořádaných workshopů 
 
c) formou individuální práce s klienty, pokud o danou podporu stojí  


