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Popis projektu 

 

Evaluátor: 

Mgr. Jiří Brenza 

jbrenza@seznam.cz 

 

Identifikace projektu 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007493 
Identifikace žádosti (Hash):  f3fqTP 
Zkrácený název projektu:  Mind the gap Brno 

 
Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na potřeby sociálně vyloučených osob (15–26 let)  žijících v Brně, kteří jsou 

ohroženi rizikovým chováním. Projekt nabídne sociální služby zaměřené na snižování negativních 

důsledků rizikového chování pro tuto cílovou skupinu, především oblasti závislostí a rizikového 

trávení volného času. 

 

Délka trvání projektu: 

1.1.2018 – 31.12.2020 

 

Cíle projektu (+kvantitativní indikátory):  

Hlavní cíl:  Sociální práce v rámci nově zřízeného NZDM (Královo pole) do 31.12.2020 pomůže 200 

osobám z CS k překonání problémů spojených s jejich sociálním vyloučením, a to především 

v oblasti rizikového chování spojeného s projevy rozvoje závislostí a rizikového životního stylu. 

 

Specifické cíle pro nejméně 80 účastníků: 

1) zvýšit motivaci klientů k osobnostnímu rozvoji  

2) nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro posílení orientace ve společnosti včetně 

znovuotevření osobních, sociálních a profesních perspektiv   

3) posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky společnosti a trhu práce a 

finanční a právní rizika spojená se samostatným fungováním ve společnosti  

 

 

Typy aktivit: 

Práce s klientem v NZDM, včetně „přípravné“ terénní práce (motivační rozhovory; individuální 

případová práce; zážitková pedagogika atp.) 

  

mailto:jbrenza@seznam.cz
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Metodologie evaluace 

 

Design evaluace 

Longitudinální neexperimentální design, kombinující kvantitativní a kvalitativní metody.  

 

Základní metodou je dotazník ROHO, zachycují proměny na třech úrovních (triáda „CAB“, tj. 

cogniton – attitude – behavior) ve vztahu k 20 identifikovaným potenciálně problematickým 

oblastem života (viz příloha). Dotazník vyplňuje sociální pracovník spolu s klientem.  

 

Dotazník byl koncipován vedoucím NZDM Robertem Hořavou, na bázi jeho dlouholetých 

zkušeností, následně byl pro potřeby evaluace částečně upraven a graficky zpracován 

evaluátorem (viz příloha).  Sekundárním motivem užití dotazníku bylo jeho vyzkoušení a odladění, 

s cílem využít jej nikoliv jednorázově, ale použít jej k dlouhodobému záznamu a analýze 

klientských zakázek a jejich posunu i do budoucna.  

 

Dále: 

Vyhodnocení individuálních plánů 

Monitorovací listy 

Záznam počtu kontaktů/intervencí/workshopů 

 

Výzkumné otázky 

1/ Byly naplněny stanovené kvantitativní indikátory?  

2/ Byly stanovené kvalitativní cíle naplněny? 

3/ Byly jednotlivé aktivity naplánovány a provedeny vhodně, účelně? 

(detailněji viz evaluační plán) 

 

Komentář k metodologii  2019 

V dubnu 2019 došlo ke změně evaluátora. Po dohodě s realizátory byl vytvořen zmiňovaný nový 

dotazník, který ale začal byl – po prázdninovém útlumu provozu – administrován až se začátkem 

nového školního roku (2019/2020), navíc pracovníci i klienti si musí zvyknout na novou formu 

sledování činnosti.  
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Východiska projektu 

 

V intencích filozofie tzv. primární prevence (aktivní předcházení sociálně-patologickým jevům 

ještě předtím, než dojde k jejich vzniku či rozvoji) se projekt zaměřuje na cílovou skupinu, kde je 

tento přístup mimořádně nosný a efektivní – na dospívající mládež a mladé dospělé. Jejich 

fungování ve společnosti může být narušeno vlivem mnoha nepříznivých okolností a rizikových 

faktorů, ať už psychologických ((problematická socializace v citlivém období dospívání; 

sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, deprese, sebevražedné pokusy) tak sociálně-

ekonomických (konfliktní rodinné prostředí, nezaměstnanost, chudoba atp. To může vést 

k rizikovému chování a sociálně-patologických jevům: užívání alkoholu a drog, kouření, 

záškoláctví, šikaně, problematickému sexuálnímu chování atp.  

 

Jednou z variant práce s touto CS jsou terénní programy, které mohou být zastřešeny (doslova i 

obrazně) nízkoprahovým zařízením, tedy místem, která ve svém programu kombinuje prvky 

zábavy (strukturovaných i nestrukturovaných volnočasových aktivit), edukace, sociální práce a 

poradenství s cílem minimalizovat výše zmíněná rizika a předcházet jim dříve, než mohou mít na 

mladého člověka výrazně destruktivní vliv. 

 

Na území města Brna působí 11 nízkoprahových zařízení, soustředí se ale především na lokality 

Brno-střed, Brno-sever, případně na odlehlejší městské části. V oblasti Králova pole se žádné 

zařízení podobného typu před spuštěním toho projektu nenacházelo.  

 

Startu projektu předcházelo dotazníkové šetření mezi 144 mladými lidmi (85 chlapců, 59 dívek), 

oslovenými v rámci terénní práce v Řečkovicích a Králově poli v průběhu roku 2016. Z něj 

vyplynulo, že:   

 

 136 respondentů si přeje zřízení nového NZDM v lokalitě Řečkovice/ Královo pole 

 89 respondentů uvedlo, že se ve volném čase nudí a jen 52 respondentů, že ví o dostupné 

volnočasové aktivitě 

 75 respondentů uvedlo, že byli osloveni, hledáni nebo zažili konflikt s Policií ČR nebo 

Městskou policií 

 86 respondentů uvedlo, že zažívají doma hádky s rodinnými příslušníky a 39 respondentů, 

že v důsledku těchto konfliktů z domu – i na více dnů – uteklo 

 35 respondentů uvedlo, že jsou pod dohledem kurátora pro mládež nebo sociálního 

pracovníka OSPOD a 25 respondentů uvádí zkušenost s ústavní nebo ochrannou výchovou 

 následující tabulka znázorňuje počet respondentů a jejich zkušenosti se sociálně 

patologickými jevy: 

 

V rámci programů terénní práce v dané oblasti byly s klienty řešeny především tyto oblasti:  

 

 zvládání vlastní agresivity  
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 posílení komunikačních dovedností  

 prosazení vlastních zájmů bezpečnou a zdravou formou  

 zvládání nebo předcházení mezigeneračním konfliktům  

 asertivní zvládnutí komunikace s (Městskou) policií  

 jak předejít hádkám nebo jak se umět domluvit  

 jak omezit kouření cigaret, jak poskytnout první pomoc při otravě alkoholu nebo jak 

bezpečně konzumovat alkohol  

 jak zvládnout navázat a udržet partnerský vztah, jak šetrně řešit nevěru a jiné 

nedorozumění v partnerském vztahu  

 jak ventilovat své emoce, aby nedocházelo k sebepoškozování  

 co je trestný čin a co přestupek, jak se zachovat, aby ani jeden z nich nebyl porušen, 

zorientování se v trestně právní legislativě, znalost svých práv a povinností (jak se zachovat 

v případě rvačky, jak v ideálním případě předejít rvačce, ublížení na zdraví, ničení 

veřejného prostranství, vandalismu a drobné majetkové trestné činnosti)  

 jak postupovat v případě domácího násilí, jak chránit své bezpečí a kde vyhledat okamžitou 

pomoc  

 jak se domluvit s rodiči, sourozenci; znalost dětských práv a povinností v případě zanedbání 

rodičovské péče, kde a jak vyhledat pomoc  

 jak bezpečně a smysluplně trávit volný čas, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředí a zorientování se ve svých možnostech a zdrojích  

  

Na bázi zkušeností z terénních programů v lokalitě a provedeného dotazníkového šetření pak byl 

koncipován posuzovaný projekt.  
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Projektové aktivity a jejich průběh ve sledovaném období   

 

Rok 2018 

 

Projekt odstartoval dle harmonogramu 1. ledna.  Počáteční období bylo spojeno jednak se 

zaučováním nově přijatých pracovníků (4 úvazky), jednak se stavebními úpravami a zařizováním 

nízkoprahového klubu. Zaškolování proběhlo bez problémů – realizátoři projektu čerpali ze svých 

dlouholetých zkušenosti s tímto typem služby, takže přenesli „know-how“ z již fungujících zařízení 

(např. v jiných částech Brna nebo v Blansku).  Dílčí potíže spojené se zdržením nákupu IT kvůli 

prodlevám ve vypsané veřejné zakázce (řešeno zapůjčením vybavení na přechodné období).  

 

Po zprovoznění NZDM začal monitoring terénu, zaměřený v první fázi na oblast Slovanského 

náměstí, ulic Skácelova, Červinkova, nádraží Královo Pole; - park Lužánky, Nám. 28 října, 

Štefánikova, Kartouzská, Lidická, - Botanická, Kotlářská, Tábor, a v okolí Wilsonova lesa.  

 

Vytipovaní jedinci či skupiny jsou informováni o dostupnosti služeb a o nabízených aktivitách (PC, 

xBox, cvičící koutek, sledování Youtube, stolní deskové hry) 

 

V průběhu léta došlo k přirozenému „odlivu“ části cílové skupiny vlivem letních prázdnin 

v přilehlých (základních) a středních školách (dojíždějící studenti se vrátil do místa bydliště mimo 

spádovou oblast). To umožnilo pracovníkům zaměřit se na mladé lidi v lokalitě přímo bydlící – a 

s úspěchem v podobě kontaktování velké skupiny místní mládeže, se kterou je asociována řada 

problémového chování (alkohol, drogy, vandalismus, drobná kriminalita, násilí apod.) 

 

Po prázdninách se pracovníci snažili rozšířit počet klientů prostřednictvím síťování skrze kontakty 

na vedení středních škol a internátů v lokalitě – tento postup se však ne vždy setkal s pozitivní 

odezvou … ne vždy se daří přesvědčit o smyslu služby… což jde někdy na vrub přetíženosti 

příslušných pracovníků z oslovených institucí, kteří odstanou preventivní agendu na starost 

příkazem, jejich vyhoření z dlouhodobého přetížení či zahlcením byrokratickými nároky 

předmětné agendy…  

 

(…) Druhej způsob je, že oslovujeme ty školy a ne, že „nějaká prevence“, ale přímo představení té naší 

služby… (…) Ale není to, že by všechny školy byly nadšený...že to je pro nás problém, že by to oni těm 

žákům zprostředkovali… - My se snažíme oslovit internáty s tím, že jsme zjistili, že máme hodně klientů, 

kteří bydlí na internátu… S tím, že ta odezva z toho vedení je slabá…těžko se na ně kontaktujeme… - 

Nově to zkoušíme přes koordinátora metodiků prevence… protože ti metodici přímo nám taky mnohdy 

neberou telefony…tak je zkoušíme oslovit přes toho koordinátora… Takže furt bojujeme (RH) 

 

Částečným pokusem, jak tato omezení překonat, bylo propojení se sesterským „středoškolským“ 

projektem Drug free (Centrem prevence), které pořádá již etablované edukativní a navazující 

sebezkušenostní programy pro mladé lidi na vybraných středních školách.  V rámci těchto 
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programů pak pracovníci projektu mají v úvodu krátký prostor na informování a propagování 

svých aktivit a informování o jejich dostupnosti.   

 

Realizátoři projektu zdůrazňují – a zdůrazňují již v počáteční fázi kontaktu i klientům – že 

volnočasové aktivity, „zábava“, nejsou cílem sami o sobě, ale jsou prostředkem k navázání 

kontaktu a vytvoření uvolněné atmosféry pro nastolování sociálně-terapeutických témat a debatu 

o nich (ať už v individuální rovině nebo ve skupině).  

 

Po počátečním provozně-technickém rozjezdu a terénním monitoringu se pracovníci začali více 

věnovat zatraktivnění a precizování nabízeného programu. S největším ohlasem se setkali graffiti 

workshop a workshop s fitness trenérem, který doporučoval work-out postupy a tréninkové plány.  

 

Přes postupné zlepšení obsazenosti ve druhé půli roku však zůstali počty klientů za očekáváním 

(viz výše, plnění kvantitativních ukazatelů). Pracovníci to spojují s přetrvávajícím menším 

povědomím o dostupnosti služby a počátečním nedůvěrou a dostupem potenciálních klientů, kteří 

na využívání podobné služby dosud nejsou zvyklí.  

 

Počty klientů v programech NZDM v rámci jednotlivých měsíců v průběhu sledovaného roku uvádí 

následující tabulka 

 

Tabulka počtu oslovených osob v jednotlivých měsících 

 chlapci dívky neuvedeno celkem 

Leden  15 7 24 46 

Únor  7 2 0 9 

Březen  30 29 33 92 

Duben  62 16 17 95 

Květen  22 9 0 31 

Červen  40 20 0 60 

Červenec  25 12 0 37 

Srpen  43 25 0 68 

Září  50 44 0 94 

Říjen  87 31 0 118 

Listopad  39 19 0 58 

Prosinec  0 0 0 0 

Celkem  420 214 74 708 

 

Kategorie „neuvedeno“ reprezentuje případy, kdy byla oslovena skupinka osob a byl zaznamenán 

celkový počet bez ohledu na pohlaví.  

 

V prosinci, vzhledem k počasí a náročnosti administrativní práce spojené vykazováním činnosti ke 

konci roku, nebyl monitoring prováděn. 
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Rok 2019  

 

V tomto roce NZDM navázalo na závěr roku 2018 a pokračovalo v nabídce workshopů:  

 

Tabulka: Workshopy pořádané v roce 2019 

datum aktivita 

28. 3. 2019 Fitness workshop 

25. 4. 2019 Dívčí „zkrášlovací“ odpoledne 

29. 5. 2019 Tvorba životopisu a motivačního dopisu 

5. 6. 2019 Workshop nácvik pohovoru 

12. 6. 2019 Psychohygiena v praxi 

6. 8. 2019 Výroba barefootových sandálů 

19. 9. 2019 WS správného/zdravého odívání 

3. 10. 2019 Rukodělný ženský workshop 

10. 10. 2019 Workshop o rodičovství 

17. 10. 2019 Beseda – Praxe v sociální práci 

22. a 24. 10. 2019 Workshop první pomoc 

30. 10. 2019 Workshop o sexualitě 

31. 10. 2019 Kosmetický workshop 

7. 11. 2019 Rukodělný workshop – výroba pracího gelu 

13. 11. 2019 Nevyndám se! Beseda o alkoholu 

26. 11. 2019 Eko rodičovství 

22. 11. 2019 Taneční workshop 

3. 12. 2019 Workshop audiovizuálních technologií 

5. 12. 2019 Rukodělný workshop – výroba svícnů 

13. 12. 2019 Kosmetický workshop – péče o pleť v zimě 

17. 12. 2019 Rukodělný workshop – origami 

19. 12. 2019 Rukodělný workshop – eko mýdla 

 

Pokračovala úspěšná spolupráce s Centrem prevence, v rámci projektu Drug Free (krátké 

představení a informování o dostupnosti služby v úvodu každého programu, který je na středních 

školách realizován v rámci uvedeného sesterského projektu) 

 

Tabulka: Seznam kontaktovaných zařízení 2019 

datum Školní či mimoškolní zařízení 

23. 1. 2019 SVP Hlinky, Brno 

6. 3. 2019 Masarykův dům mládeže, Cihlářská, Brno 

27. 3. 2019 SVP Veslařská, Brno 

9. 4. 2019 Církevní domov mládeže Grohova, Brno 

11. 4. 2019 Domov mládeže Lipová, Brno 

12. 4. 2019 Domov mládeže Jílová, Brno 

28. 5. 2019 SPŠ Purkyňova, Brno 

29. 5. 2019 Pobočky ÚP, Brno 

30. 5. 2019 Gymnázium Mojmírák, Brno 

4. 6. 2019 SPŠ Purkyňova, Brno 

10. 6. 2019 SŠ Charbulova – Jánská, Brno 
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Informovanost o službě se pracovníci snažili posilovat průběžné informování vedení škol + 

dodávání informačních letáků, které jsou následně k dispozici studentům  (viz příloha). Ve vztahu 

k prezentování služby dalším partnerům a veřejnosti se účastnili Národní dnů prevence. 

 

Důležitou součástí je i využívání účtu na Facebooku a Instagramu (informace o novinkách, 

chystaných akcích, komunikace s klienty) 

https://www.facebook.com/nizkoprah.krpole.3 

 

Probíhala další fáze monitoringu a terénní činnosti v oblasti klubu, a to v Králově Poli, Řečkovicích, 

Medlánkách a směrem do sousedních  oblastí města Brna, jako jsou Žabovřesky, Komín, Lesná, 

centrum Brna, či Veveří plus o místa, o nichž se stávající klienti zmiňují, že zde tráví čas se svými 

kamarády či vrstevníky.   

 

V období od letních prázdnin do zimního období pracovníci ustoupili od intenzivního monitorování 

a terénní práce zvolnili. Zpětná vazba zvenčí naznačovala, že povědomí o NZDM v Králově Poli je  

již dostačující, a proto je třeba se zaměřit na  zatraktivnění služeb pro klienty, jejich pohodlí a 

posílit jejich pocit bezpečí v zařízení. 

 

V klubu mohli klienti trávit bezpečně svůj volný čas, zapojovat se do aktivit nabízených pracovníky 

a řešit problémy, se kterými se setkávají ve svém každodenním životě. V dotaznících 

rekapitulujících klientské zakázky se nejčastěji vyskytovaly problémy s prací či bydlením (jeho 

dostupností i problémy s dalšími členy domácnosti), obecně vztahová a finančních potíží, často též 

problému s alkoholem a dalšími drogami. Na výstupu klienti vykazovali větší míry sebereflexe - 

rozhodnutí vyhledat psychologa a řešit své problémy, protože se sám spolupodílí na konfliktní 

atmosféře doma; uvědomění si, že si nemusí nechat líbit sex proti své vůli a že je možné se bránit, 

případně i formou trestního oznámení; rozhodnutí vytvořit si finanční rezervu, aby nebyl 

v permanentním stresu z nedostupnosti financí, když si jejich spotřebu nenaplánuje; rozhodnutí 

omezit pití alkoholu, aby byl schopen dodržovat pracovní režim a udržel si práci atp. atp. Jakkoliv 

to může pro někoho připadat samozřejmě, pro některé mladé lidi to je první příležitost, kdy o 

těchto problémech mohou mluvit s někým, komu můžou důvěřovat, kdo je vyslechne a věnuje jim 

pozornost. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/nizkoprah.krpole.3
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Rok 2020 

Tak jako všechny oblasti života v České republice byl i tento projekt ovlivněn důsledky pandemie 

coronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19) a na ni navazujících opatření.   

 

V přímé rovině šlo o nucené uzavření NZDM na základě nařízení vlády ČR. V jarním období 2020 

(„první vlna“), kdy jsme se všichni pokoušeli v nové, dosud neprožité krizové situaci zorientovat, 

byla nařízení vlády striktní a muselo dojít k úplnému uzavření NZDM. To trvalo od 18.března do 

12. května 2020.  

 

Tam, kde to bylo indikované (především řešení krizových situací) a možné (pracovníci měli na 

klienta kontakt), pokračovala práce alespoň distančně, přes ICT a sociální sítě (Facebook, 

Instagram). Na obě sítě pracovníci vkládali příspěvky běžného dne, nabídky distančních služeb a 

informovali o aktualitách ohledně covidu-19 i ohledně chystaného znovuotevření. Cílem bylo 

jednak podchytit akutní situace, a dále udržet kontakt jak s klienty, tak s lidmi v institucích a 

organizacích, se kterými NZDM spolupracuje.   

 

V podzimním období (tzv. druhá vlna pandemie) již vláda nechala na zvážení jednotlivých 

organizací, v jakém režimu budou pracovat s podmínkou, že musí být jednoznačně dodržena 

všechna konkrétní nařízení a dodržována hygienická a protiepidemická opatření.  V období 22. 

října – 3. prosince 2020 bylo proto NZDM otevřeno jen pro setkání „jeden na jednoho“ (jeden 

pracovník-jeden klient) a to jen pro lidi v aktuálním ohrožení neb akutní krizi, volně hromadně 

přístupné nebylo. Od 3. prosince do 23. prosince pak fungovalo v režimu 8+2, tedy v jednom 

okamžiku maximálně 8 klientů a dva sociální pracovníci.  

 

I za těchto ztížených podmínek pokračovaly dlouhodobě prováděné činnosti - byly poskytovány 

služby v rámci výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pobyt v zařízení a s ním spojené 

volnočasové aktivity; kontaktní práce; situační intervence), dále aktivity umožňující lepší orientaci 

ve společenských vztazích, sociálně-terapeutická činnost (krizová intervence, individuální 

případová práce, práce se skupinou) či pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí (informační servis, doprovázení klienta při jednání s institucemi, 

práce s osobami blízkými).   

 

Vedle pomoci při řešení běžných obtíží v dospívání (problémy ve škole či s rodiči, partnerské 

vztahy, vztahy v partě, drogy) byly NZDM realizovány program specifické sociální prevence týkající 

se otázek sexu, partnerských vztahů a gynekologické problematiky, prevence drogových závislostí, 

trestné činnosti, násilí a základy první pomoci. 

 

V obdobích, kdy to bylo možné, měla tato činnost podobu pořádání úspěšných workshopů, jejichž 

seznam zachycuje následující tabulka (ukázku grafického zpracování letáků k těmto akcím lze 

nalézt v příloze).  
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Workshopy za rok 2020 (KZDM Královo pole) 

30. 01. 2020 Taneční workshop 

11. 02. 2020 Workshop kreativní činnosti 

13. 02. 2020 Workshop o mediální gramotnosti 

5. 2. 2020 Workshop o prevenci sexuálního násilí 

6. 2. 2020 Workshop o prevenci sexuálního násilí 

7. 2. 2020 Workshop finanční gramotnosti 

11. 2. 2020 Workshop finanční gramotnosti 

12. 2. 2020 Workshop o mediální gramotnosti 

14. 2. 2020 Workshop finanční gramotnosti 

18. 2. 2020 Workshop mediální gramotnosti 

03. 03. 2020 Workshop kreativní činnosti 

04. 03. 2020 Workshop o prevenci domácího násilí 

06. 03. 2020 Taneční workshop 

09. 03. 2020 Workshop základů finanční gramotnosti 

10. 06. 2020 Kosmetický workshop – líčení 

23. 06. 2020 Základy grafického designu I. 

30. 06. 2020 Základy grafického designu II. 

07. 07. 2020 Workshop kreativní činnost - vizitky 

14. 07. 2020 Workshop kreativní činnost - placky 

28. 07. 2020 Workshop kreativní činnosti – balzám na rty 

30. 07. 2020 Kosmetický workshop – péče o pleť 

31. 07. 2020 Workshop kreativní činnost – krém na ruce 

08. 09. 2020 Rukodělný workshop – olejový parfém 

 

Pokračoval i monitoring v terénu, protože příležitostně vyhlašovaný zákaz vycházení nebyl všemi 

dodržován a týkalo se to i části dotčené cílové skupiny.  Ukázku rozpisu lokalit, ve kterých probíhal 

monitoring zaměření na mapování situaci a rekrutaci nových klientů, zachycuje následující 

tabulka:  

 

 
 

Navazování kontaktu se školami nepokračovalo – částečně kvůli tomu, že v předchozím období již 

byla navázána spolupráce a pracovníci se zaměřili spíše na kultivaci a prohloubení těchto aktivit 

1. DEN 2. DEN 3. DEN

10:00 Nádraží KP 10:00 Björnsenův sad (právnická) 10:00 Řečkovice - bažina (za Billou)

10:30 Kadetka 10:30 Tyršův sad 10:30 Řečkovice - u trampošky

11:00 Slovanské náměstí 11:00 Moravák 11:00 Bikepark pod mostem

11:30 Srbská 11:30 Janáčkovo divadlo 11:30 Herčíkova 

12:00 Herčíkova 12:00 Náměstí 28. října 12:00 Srbská

12:30 Řečkovice - bažina (za Billou) 12:30 Lužánky 12:30 Slovanské náměstí

13:00 Řečkovice - u trampošky 13:00 skatepark za stadionem 13:00 Kadetka

13:30 Bikepark pod mostem 13:30 okolí NC KrPole 13:30 Nádraží KP

14:00 Kartouzská 14:00 Kartouzská 14:00 Janáčkovo divadlo

14:30 okolí NC KrPole 14:30 Řečkovice - bažina (za Billou) 14:30 Moravák

15:00 skatepark za stadionem 15:00 Řečkovice - u trampošky 15:00 Tyršův sad

15:30 Lužánky 15:30 Bikepark pod mostem 15:30 Björnsenův sad (právnická)

16:00 Náměstí 28. října 16:00 Herčíkova 16:00 Kartouzská

16:30 Janáčkovo divadlo 16:30 Srbská 16:30 okolí NC KrPole

17:00 Moravák 17:00 Slovanské náměstí 17:00 skatepark za stadionem

17:30 Tyršův sad 17:30 Kadetka 17:30 Lužánky

18:00 Björnsenův sad (právnická) 18:00 Nádraží KP 18:00 Náměstí 28. října
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než na jejich rozšiřování. Částečně to samozřejmě bylo podloženo covidovými omezeními, 

především v rovině opakovaného uzavírání a otevírání škol, což zvláště v první polovině roku 2020 

bylo velmi nepřehledné a znemožňovalo to soustavnou koordinaci aktivit.     

 

-- 

 

Projekt na daném místě provoz končí (detailněji níže, viz Komentář za rok 2020), takže v průběhu 

prosince 2020 se pracovníci snažili – v rámci etických standardů sociální práce – všechny 

pravidelnější klienty, resp. intenzivnější případy navázat jinam, především do sesterského NZDM 

stejné organizace (případně i do dalších zařízení či institucí), pokud možno vždy na nějakého 

konkrétního pracovníka.   

 

  



 
 

     
 

14 
 

Plnění kvantitativních indikátorů  

 

Stanovené dle projektu:  

Projekt podpoří za celou dobu trvání nejméně 200 klientů – z toho nejméně v 80 případech půjde 

o nebagatelní podporu (tj. v rozsahu nejméně 40 hodin na jednoho klienta) a 120 dalších s 

bagatelní podporou.  

 

Stav za celou dobu trvání projektu:  

K 31. 12. 2020 je v projektu evidováno celkem 202 klientů, z toho zapojených do projektu (tedy 

těch, kteří podepsali monitorovací list a nejsou tudíž anonymní) je 95, kdy splněnou 

40hodinovou dotaci nebagatelní podpory má 88 klientů.  

 

Tabulka: Plnění stanovených kvantitativních indikátorů (kumulativně) 

 
Plán 2018 2019 2020 

Počet klientů 200 49 138 202 

-  z toho nebagatelní podpora 80 0 30 88 

 

Počet kontaktů - 759 2995 5376 

Počet intervencí - 179 852 1657 

     

Počet kontaktů za daný rok - 759 2236 2381 

Počet intervencí za daný rok - 179 673 805 

 

Stanovené kvóty počty klientů i nebagatelní podpory se navzdory všeobecně známým 

omezením, vyplývajícím z pandemie Covid-19 v posledním roce trvání projektu (2020) i částečné 

proměně situace v místě služby (viz komentář níže) podařilo zdárně naplnit.  
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Komentář k průběhu projektu ve vztahu k výzkumným otázkám 

 

Za rok 2018 

 

Původní předběžný monitoring ukazoval potřebnost služby (viz výše zmiňované dotazníkové 

šetření mezi 144 mladými lidmi, oslovenými v rámci terénní práce v Řečkovicích a Králově poli 

v roce 2016). Ve sledovaném období se však kapacitu služby dařilo naplňovat jen pozvolna.  

 

První rok projektu byl zatížen typickými problémy spojenými s rozjezdem nové sociální služby, 

resp. nabídky služby v nové lokalitě. Z kraje rozjezdu NZDM problém novosti – menší míra vytížení 

služby v prvních měsících vedla exekutivní tým k proaktivnímu posílení PR a promo akcí. 

 

Monitoring se ukázal jako obtížný – o náročnosti této fáze vypovídá fakt, že dle odhadu terénních 

pracovníků se k nějaké formě užší práce (ať už v rámci terénu či klubu) se podaří získat asi každého 

desátého osloveného.  Terénní pracovníci jsou přitom dobře vyškolení a mají s identifikací 

příslušnosti k cílové skupině a následnou komunikací s potenciálními klienty bohaté zkušenosti, 

nízká výtěžnost je přirozenou součástí charakteristik dané cílové skupiny. Typickým problémem je 

to, že si problémy nepřipouští, částečně proto, že dosud nečelí extrémním formám negativních 

důsledků svého chování… resp. jsou ve svém sociálním okolí vystaveni jiným normám, které jejich 

chování buď neproblematizují nebo dokonce jsou pro něj vzorem… 

 

Ocenit je třeba profesionální přístup a volbu metod, jak se pracovníci snaží na klienty působit – 

cílem služby je s klientem „zatřást“ – nikoliv direktivními příkazy, ale postupně ho „sokratovskými 

otázkami“ vést k náhledu na vlastní situaci, uvědomění si rizik a zvažování nabízených alternativ. 

 

Dílčí doporučení: 

Rozšířit monitoring a terénní práci na další oblasti v okolí NZDM. 

 

Dvě nejúspěšněji aktivity (workshop o graffiti a workshop s fitness trenérem) naznačují cestu, ve 

které by stálo v dalším období pokračovat – tedy mapovat potřeby a preference (potenciálních) 

klientů a na základě výsledku modifikovat a rozšiřovat nabídku obdobných aktivit (samozřejmě 

vždy s přihlédnutím k cílům projektu), zavést plán pravidelných workshopů. 

 

Hledat další možnosti, jak službu aktivně propagovat u CS i mimo monitoring v terénu (pokračovat 

rozvést představování v rámci sesterského „středoškolského“ preventivního projektu Drug Free).  
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Za rok 2019 

 

Projekt v minulém roce čelil počátečním obtížím typickým pro rozjezd nové služby. Nyní se služby 

projektu již etablovaly, došlo k postupnému rozjezdu služby včetně nárustu kvantitativních 

ukazatelů, ty však stále zůstávají poněkud za očekáváním. 

 

Aktuálně nelze určit, zda se ukazatele podaří dohnat v posledním roce trvání projektu. Vývoj není 

lineární, slabý první rok byl z výše uvedeného důvodu pochopitelný, lze očekávat, že dojde 

k dalšímu nárůstu jak vlivem intenzivního propagování služby, průběžného modifikování a 

obohacování nabídky aktivit, tak vlivem „snow-ball“ přírůstku přirozenou sociální cestu (tedy 

doporučením od stávajících klientů). 

 

Realizátoři projektu mají s provozem terénních služeb a nízkoprahových zařízení dlouholeté 

bohaté zkušenosti a jejich přístup (nepodbízení se jen zábavou; nedirektivnost a citlivost vůči 

klientské zakázce; individualizace přístupu k jednotlivým klientům) hodnotím jako profesionální a 

evidence-based. Zařízení je lokalizováno ve vhodné lokalitě, kde je dostupné pro několik 

spádových základních, středních i vysokých škol. Jejich tiskové materiály (viz příloha č.1) jsou 

zpracované graficky profesionálně (což v neziskovém sektoru rozhodně není pravidlem) a s citem 

pro cílovou skupinu a pracovníci je používají jak ve fyzickém, tak ve virtuálním prostředí (Facebook, 

web). Dle hypotézy realizátorů – která se z mého odborného pohledu jeví jako nosná – by menší 

než plánovaná návštěvnost mohla být spojena s celkovým zvýšením životní úrovně a proměnami 

životního stylu, zvláště pak specifik spojených s tzv. generací Z, tedy lidmi narozenými po roce 

2000.   

 

Že nejde pravděpodobně o chyby pracovníků, ale spíše o širší trend, naznačuje i fakt, že počty 

klientů v posledních několika málo letech klesají i v dalších obdobných zařízeních. Problémy, které 

trápí mladé lidi, jsou stále stejné jako před 20 lety, vnější okolnosti se ale proměnili – dříve pro 

prvotní zkontaktování bylo lákadlem přístup na internet, možnost promítání, stolní fotbal. Dnes 

stále více rostou možnosti zábavy mimo NZDM, zvláště ve velkém městě.  Moderní ICT technologie 

(zvláště smartphony), jsou dnes široce dostupné, a to i pro nízkopříjmové vrstvy obyvatel. Mladí 

lidé se – statisticky – méně setkávají osobně a více často tráví komunikací přes sociální sítě. Stoupá 

výše finančních prostředků, které mají děti a mládež k dispozici – ve volném čase pak častěji než 

dřív navštěvují kavárny, obchodní domy apod.  

 

Dřív (ad NZDM Blansko, inspirace pro vznik projektového NZDM) byl lákadlem internet a televize. 

Dnes to mají lidé v telefonu. Bude to náročnější, ale chce to vymyslet, co by mohli být novodobým 

„internetem a televizí“, tedy tím počátečním lákadlem, které je přivede do klubu, aby si zvykli, že 

to je bezpečná místo s přátelskýma lidma a přijali ho… (RH) 
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Dílčí doporučení: 

Pokud je správná premisa, že se proměňují preference příslušníků mladé generace (tzv. generace 

Z) ve vztahu k užívání ICT, způsobu trávení volného času a komunikačních stylů a kanálů – ve 

smyslu že se mladí lidé „stahují“ na sociální sítě a tráví tam stále více času, nabízí se otázka, zda 

nebude nezbytné tam za nimi vyrazit s nabídkou předmětných aktivit a služeb také.   

 

Zintenzivnit a profesionalizovat využívání Facebooku a Instagramu jako komunikačního a 

propagačního média. Prostřednictvím analýzy publika na Facebooku hledat jejich oblíbené 

komunikační kanály, formáty i typy obsahu a kreativně se s nimi učit zacházet. Inspirovat se 

příklady dobré praxe z odborné literatury, dohledat si příklady úspěšných kampaní v oblasti 

neziskových služeb v zahraničí či nastudovat osvědčené a  doporučované postupy v oblasti e-

commerce a e-marketingu, které si modifikovat pro své potřeby, protože principy oslovení a 

zaujetí zákazníka a klienta sociální službu jsou obdobné, ne-li totožné… 
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Za rok 2020  

 

Nadějný rozjezd služby byl v posledním roce projektu výrazně přibrzděn důsledky probíhající 

pandemie Covid-19.  

 

V rovině přímého vlivu šlo jednak o dvě období úplného uzavření NZDM (12.3.-2.5. a 22.10.-3.12.).  

Nepřímý vliv byl neméně významný – opakované uzavření škol, včetně škol ve spádové oblasti a 

vyhlašování zákazu vycházení vedlo k omezení (potenciální) klientely, a to i v podzimním období, 

kdy sice zařízení mohlo pracovat, ale jen v limitovaném provozu. Ten umožňoval práci se „starými“ 

klienty (tedy těmi, se kterými již byl navázán kontakt a řešena konkrétní klientská zakázka), 

částečně formou osobního kontaktu, částečně byl doplněn distančně přes ICT a sociální sítě. 

 

Cílem služby bylo zmírnit negativní dopady rizikového chování dospívajících na jejich zdraví a další 

vývoj, podporovat sociální začlenění dospívajících do společnosti a pomáhat dospívajícím zvládat 

krize a obtížné situace v jejich každodenním životě. 

 

K ověření plnění těchto cílů byly použity klientské dotazníky ROHO (ve vstupní i výstupní variantě 

k dispozici za rok 2020 od 9 neanonymních klientů) a záznamy aktivit (výkazy) v rámci 

individuálních plánů (k dispozici od 91 klientů – částečně nových v roce 2020, částečně s klientskou 

zakázkou navazující na tu z předchozího roku).  

 

Činnost služby hodnocena jednoznačně pozitivně – v některých případech měla podobu dílčího 

ukotvení jinak dobře socializovaných jedinců z cílové skupiny, v části však pomohla zásadním 

způsobem mladým lidem z těžce narušeného prostředí v krizové či mezní situaci. 

 

Pracovníky klienti hodnotí jako empatické, vstřícné, profesionální či jako dobré vzory pro život. 

Z analýzy dokumentů vyplývají pozitivní posuny (dílčí i zásadní) v mnoha různých oblastech, které 

bychom souhrnně mohli označit jako obecnou psychosociální gramotnost.    

 

Jedním ze segmentů je gramotnost finanční. Pro klienty, kteří se čerstvě osamostatnili, to 

zahrnovalo přínos v rovině schopnosti plánovitě nakupovat, tedy poučení, jak si vytvořit týdenní 

rozvahu toho, co chtějí vařit a jaké suroviny budou potřebovat a seznámení s možností srovnání 

cen stejného zboží v různých obchodech (letáky, internetové srovnávače). V širším smyslu pak 

vytvoření celkové měsíční finanční rozvahy (jak hospodařit s příjem, aby se klient nedostal do 

problémů s dluhy), jak si vést finanční deník, který usnadňuje část příjmu uspořit (zvláště ve vztahu 

k plánování nákupu dražších věcí, jako je auto či dovolená). Důležitou součástí zvyšování finanční 

gramotnosti, kterou si klienti v programech osvojili, bylo seznámení s produkty bankovních 

společností (jak rozumět sazbě RPSN, jak dle ní posuzovat (ne)výhodnost úvěru či jaký je rozdíl 

mezi různými platebními kartami (a že lidová „kreditka“ je debetní karta, a že skutečná kreditní 

karta je vlastně formě půjčky, která může nezodpovědnému či laxnímu uživateli problémy spíše 

přidat…). 



 
 

     
 

19 
 

 

Velký přínos klienti deklarovali v rovině zvýšení drogové a alkoholové gramotnosti. 

V neproblémovém výchovném prostředí jsou nápovědou pro méně rizikový přístup k alkoholu a 

drogám rodiče, pokud chybí (nebo naopak jsou špatným příklad nežádoucího chování), 

představuje kontakt s pracovníky mnohdy první příležitost dozvědět se základní poučení v této 

oblasti: Součástí byla i korekce v naší společnosti široce rozšířeného mýtu, že u nás nejčastěji 

užívané legální psychoaktivní látky – alkohol a tabák – vlastně žádnými drogami nejsou, včetně 

poučení o minimalizaci rizik jejich zodpovědného užívání (nepít na lačno, nemíchat různé typy 

nápojů, pít pomalu, počítat se zpožděným nástupem účinku, nepít s neznámými lidmi, hledat si i 

„mimoalkoholové“ trávení volného času atp.)   

 

Pracovníci reagovali na dotazy klientů, které vycházeli ze zkušeností z jejich sociálního okolí, a 

podobně jako v případě alkoholu je varovali i před reálnými (tedy ani nedémonizovali, ani 

nebagatelizovsali) riziky užívání dalších psychoaktivních látek (různé formy marihuany, látky typu 

poppers, psychedelické houby lysohlávky atp.). 

 

Související oblastí je poradenství v oblasti volnočasových aktivit – vyskytly se případy klientů, kteří 

měli zájem o to něčím zaplnit svůj volný čas, ale neměli ve svém nejbližším okolí nikoho, kdo by 

jim umožnil se zorientovat v nabídce aktivit a případně jim pomohl překonat bariéru prvotního 

kontaktu k aktivitě, která je jim dle jejich osobnostního zaměření blízká a která je dostupná v místě 

jejich bydliště (takto např. zprostředkován zápis na jógu, do posilovny nebo do vodáckého oddílu).  

 

Žádanou bylo i profesní poradenství (vzdělávací i pracovní).  Spočívalo v pomoci s orientací ve 

vlastních silných a slabých stránkách, profesních preferencích, možnostech studia zvoleného 

oboru v ČR, požadavcích na přijetí, možnostech přípravy, nárocích a nákladech studia atp. 

Pomáhalo např. překonat sebepodceňování některých klientů při volbě oboru a typu SŠ (či VŠ) – 

část z CS je bez sociálních vzorů a podpory „zabetonována“ v nízké sociální pozici, to činnost centra 

může při dlouhodobé spolupráci korigovat. 

 

Pro některé mladé dospělé pak mělo podobu pracovně-právního poradenství: Jaké náležitosti má 

mít pracovní smlouva, jaká práva a povinnosti mají obě strany v pracovním právu, jaká jsou rizika 

práce načerno (nevyplacení odměny vůbec nebo v nižší než dohodnuté výši, menší důchod 

v budoucnu). Pro ty, kdo hledali novou práci, pak pomoc s orientací v nabídce Úřadu práce (včetně 

možností rekvalifikace) či s vyhledáváním práce na specializovaných pracovních internetových 

portálech (jobs.cz, práce.cz atp.). V návaznosti na to pak trénink psaní životopisu či motivačního 

dopisu, přípravy na pracovní pohovor atp.  

 

V oblastí sexuální osvěty šlo o posuny v pohledu na vlastní sexualitu a redukci častých mýtů (např. 

že nelze otěhotnět při menstruaci, že za znásilněním nejčastěji stojí nějaký vyšinutý cizinec 

(mnohem častěji jde o někoho z nejbližšího okolí oběti), že znásilnění není primárně otázkou sexu, 

ale spíše zneužití moci a bezbrannosti atp.  Dále poučení o rizicích dlouhodobého, 
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nepřerušovaného užívání hormonální antikoncepce či způsobu přenosu, příznacích a prevence 

pohlavně přenosných chorob (kapavka, syfilis, HIV). 

 

Specifickou součástí působení pracovníků služby bylo v tomto roce poradenství v oblasti 

pandemie nemoci covid-19 a navazujících hygienických opatření, vyhlášených omezení, otázky 

vakcinace atp. Podobně jako i u většinové populace bylo třeba i u části klientů korigovat hoaxy a 

konspirativní teorie a trpělivě vysvětlovat např. důležitost protiepidemických hygienických 

opatření či účinnost a bezpečnost vakcín.  

 

V dotaznících se jako nejnaléhavější součástí klientské zakázky objevovaly konflikty v sociálních 

vztazích (ať už doma s rodiči, se spolubydlícími, nebo ve škole, a to jak problémy s učiteli, tak se 

spolužáky (šikana). Silně prožívané byly i duševní potíže s těmito konflikty svázané, tedy deprese, 

úzkosti, případně i sebepoškozování atp.  

 

Činností, která byla pozitivně hodnocena ve zpětné vazbě ze spolupracujících škol, byla nabídka 

doučování. Po navázání těsnější spolupráce vzrostlo povědomí o této možnosti ze strany 

pedagogů a tato služba byla z jejich strany častěji iniciována. Bohužel tato dobře se rozjíždějící 

součinnost byla do určité míry utlumena vlivem omezení souvisejících s pandemií Covid-19.  

 

Ve všech těchto oblastech tedy služba pomohla některému z klientů v průběhu trvání projektu. 

V některých případech přitom může jít o na první pohled pro lidi z dobrého sociálního zázemí 

triviální věci, které ale představují potenciálně vážné problémy. Tam, kde sociální okolí toto 

neposkytuje, může činnost pracovníků NZDM pomoci tento handicap dohnat. Při neřešení těchto 

situací se problémy stále prohlubují a dochází ke konzervaci těchto návyků, s horšími dopady na 

jedince i komunitu i horší prognózou budoucího vývoje.  

 

Vedlejším přínosem nad rámec projektu bylo i poskytnutí prostoru studentům pedagogických či 

sociálně-pracovních oborů podívat se do praxe, zažít reálnou sociální práci.  
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Souhrn (celkové hodnocení projektu) 

 

Celkové hodnocení projektu lze rozdělit do dvou rovin: a/ roviny klientské práce a b/ roviny 

institucionální (tedy otázku etablování služby a možností jejího případného zapojení do stávající 

sítě sociálních služeb JMK). 

  

V rovině klientské práce projekt naplnil své cíle. Analýza dotazníků ROHO a klientských záznamů 

ukazuje mnohá zlepšení v individuálních osudech klientů. Otázka na efektivnost služby je 

v podstatě irelevantní, protože nešlo o novou službu, ale spíše o aplikování staré, prověřené služby 

na novém místě. V tomto smyslu projekt převzal know-how ze sesterského pracoviště v Blansku, 

které společnost Podané ruce úspěšně provozuje již více než 20 let. 

     

Zásady klientské práce a metodika nabízených sociálních služeb je tedy obdobná a prověřená (jak 

ve smyslu „evidence-based“, tak ve smyslu jejího reálného uplatnění v konkrétní činnosti 

organizace) – odlišnost spočívá jednak v charakteristice spádové lokality (v Blansku NZDM 

částečně těží z větší „komunitnosti“ města s menším počtem obyvatel) a dále poněkud „šibeniční“ 

lhůtě 3 let, během kterých se mělo etablovat (každé zařízení a nabízená služba potřebuje čas na 

navázání vazeb s lidmi i institucemi v prostředí). 

Způsob práce, tedy např. hry (deskové hry, stolní fotbal, hra na hudební nástroje, cvičení, volná 

konverzace) a pro mladé lidi atraktivní témata části workshopů (líčení, tanec, PC grafika atp. atp.) 

nejsou samoúčelnými, nejsou smyslem služby, jak mohou být někdy chápany laickou veřejností. 

Hra či některé typy „zájmových“ workshopů jsou prostorem pro navázání vztahů, seznámení či 

sblížení s pracovníky i s dalšími vrstevníky. Tyto hry a aktivity zde nejsou cílem, ale prostředkem. 

Hlubší, blízký vztah je nezbytnou podmínkou pro překonání nedůvěry a odstupu, kterým se (mladí) 

lidé obrňují proti dlouhodobě zraňujícímu či chladnému prostředí, ve kterém se pohybují.   

Škála problémů je velká (viz komentáře za jednotlivé roky výše). Některé problémy jsou typické 

pro kohortu dospívajících jako celek, některé však svojí intenzitou nebo podobou leží za 

horizontem představivosti většinové populace ze sociálně-psychologicky či vývojově 

neproblémového prostředí.   

Služba si postupně našla svoji klientelu, která se například vrátila hned po jarním uzavření při první 

vlně pandemie covidu-19 v roce 2020 a která v rámci evaluace hodnotila přínos služby vysoce 

pozitivně. Nejlepším signálem rostoucího etablování služby byli klienti, kteří služby využívali 

pravidelně, vraceli se s odstupem doby v případě nových potíží nebo ti, kteří do služby 

doporučovali a přiváděli své kamarády a známé. Obdobným signálem je i postupné budování 

vztahů se školami, kde přibývalo případů, kdy se učitelé v krizových situacích nebo s požadavkem 

na možnost doučování sami proaktivně na NZDM obraceli.  

Rovinu klientské práce se tedy naplnit dle zadání podařilo, nicméně přece jen ne v míře, jaká byla 

na začátku projektu očekávána. Na rozdíl od kvalitativní roviny rezervy zůstaly v rovině 

kvantitativní:  

Já jsem osobně trochu zklamanej – když jsem tehdy byl v tom terénu (pozn. monitoring 

terénu 2 roky před startem projektu, rok 2016) a přiběhlo 20 decěk a chtěli letáčky, tak 
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jsem úplně čučel… A říkali „doma mě bijou“ nebo „já se řežu“ „to by bylo super, kdyby tu 

byl klub“… Takže jsem myslel, že to bude klub, kterej bude fungovat jako v Blansku– a to se 

prostě bohužel úplně nenaplnilo…(RH) 

 

Je třeba zdůraznit, že kvantitativní rovinou zde nejsou myšleny projektem formálně stanovené 

kvóty – ty totiž naplněny byly. Jde spíše o interní očekávání, že projektové kvantifikátory 

představují spíše spodní hranici odhadu potenciálu služby a realizátoři očekávali, že se je v reálu 

podaří překročit výrazněji. 

 

To se tedy nestalo a podílela se na tom mj. kombinace těchto příčin:  

 

a) covidová omezení, která etablování služby v posledním roce projektu výrazně „přidusila“. 

b) částečná proměna preferencí CS a zvýšená konkurence jiných lákadel (dostupnost nových 

ICT technologií, dostupnost velkého nákupního centra v Králově poli jako místa pro trávení 

volného času)  

c) dílčí nedocenění časové a organizační náročnosti koordinovat formální etablování nové 

služby v relativně krátké časové lhůtě 3 let (tři roky z hlediska ustavení a usazení vazeb 

představují spíše nezbytné minimum než ideální stav).  

 

Pravděpodobně více úsilí mělo být při přípravě projektu a jeho průběhu věnováno aktivnějšímu 

zapojení všech potenciálních aktérů v rámci jednání o možném budoucím zapojení do sítě 

sociálních služeb (realizátor – městská část – město – JMK – MPSV). Svoji negativní roli zde opět 

sehrála pandemie covidu-19 a pravděpodobně i přetrvávající prvek nejistoty, jak se bude situace 

v ČR nadále vyvíjet. Nejistota budoucího ekonomického vývoje ČR nevytváří z pohledu politické 

reprezentace dotčených subjektů vhodné podmínky pro úvahu o rozšiřování stávající sítě služeb.  

 

Projekt odvedl kus práce, pomohl mnoha konkrétním mladým lidem v těžké životní situaci či krizi, 

odlehčil situaci školám, ve kterých tito lidé studovali a v některých případech suploval výchovné 

působení pečujících osob. Tím okamžitě i ve výhledu zmenšil náklady komunity i státu na řešení 

větších problémů, které by se bez takového zásahu mohly z dané problémové či krizové situace 

vyvinout. Nicméně aby se služba v této extrémně náročné době mohla ucházet o zařazení do sítě, 

musel by být její výkon v dané lokalitě v rámci této pilotní projektové fázi přece jen asi výraznější.  
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Seznam příloh 

 

Příloha č.1/2020 

Příklady tiskových materiálů propagujících jednotlivé aktivity v roce 2020 
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