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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_052/0007282 
Identifikace žádosti (Hash):  f1PQbP 
Zkrácený název projektu:  Drug Free Brno 
 
Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na pomoc osobám ze SVL ohroženým závislostmi (včetně patologického 

hráčství) a dalšími rizikovými formami chování ve věku od 15ti let, a to formou minimalizace 

zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených a rizik 

spojených s hazardním hraním a formou vzdělávacích aktivit pro rodiny a jednotlivce, které 

upozorní na příznaky zneužívání návykových látek a informují o možnostech pomoci osobám 

užívajícím drogy. 

 

Délka trvání projektu: 

1.1.2018 – 31.12.2020 

 

Cíle projektu:  

Hlavní cíl: Hlavním cílem projektu je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u CS (tj. 

mladistvých a mladých dospělých ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených z důvodu rizikového chování, především v oblasti rozvoje závislostí). 

 

Specifický cíl č.1: Zvýšit povědomí u CS a jejich blízkých – rodičů, členů domácnosti – o 

rizicích spojených s rozvojem závislostí. 

 

Specifický cíl č.2: Zvýšit šanci jednotlivců s rozvinutým rizikovým chováním na minimalizaci 

rizika a změnu chování. 

 

Typy aktivit (+ kvantitativní indikátory): 

1/ Skupinové vzdělávací aktivity na středních školách, které ročně zasáhnou minimálně 800 

účastníků ve věku 15-19 let. 

 Zvýšit povědomí rodičů o rizicích spojených s rozvojem závislosti 

 Informování o příznacích zneužívání drog a informuje o možnostech podpory 

 

mailto:jbrenza@seznam.cz
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2/ Individuální práce, konzultace se 40 klienty ročně, vytipovanými mezi účastníky 

vzdělávacích aktivit (ti, jež jsou indikovaní k intenzivnější sociálně-terapeutické práci).  Počet 

hodin konzultace v průměru 3 hod. na osobu, tj. 120 hod.  – Dále  35 rodičů (osob blízkých, 

které naplňují znaky soc. vyloučené osoby; průměrně 3 hod. konzultací na osobu, tj. 105 hod. 

konzultací ročně), 

 

3/ Víkendové programy (celkem 54 osob, tj.  3x18 ročně) – nejintenzivnější forma sociálně-

terapeutické práce  
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Metodologie evaluace 

 

Design evaluace 

Longitudinální neexperimentální design, kombinující kvantitativní a kvalitativní metody.  

 

Metody: 

Ad skupinové vzdělávací aktivity: 

 ověření míry naplňování kvantitativních indikátorů 

 předvstupní a povýstupní situace účastníků programu/v dané třídě (na bázi 

hodnocení situace prostřednictvím semistrukturovaných kvalitativních hloubkových 

rozhovorů s klíčovými partnery na spolupracujících středních školách (metodici 

prevence, třídní učitelé, školní psychologové) 

 hodnocení kvality, užitečnosti a relevance programů v rámci širšího systému  

preventivních aktivit z pohledu managementu škol (hloubkové rozhovory) 

 reflexe průběhu projektu z pohledu jeho realizátorů (hloubkové rozhovory)  

 

Ad individuální klientská práce: 

 záznamový arch vyplňovaný sociálním pracovníkem/terapeutem společně s klientem 

při rekapitulaci klientské zakázky (co bylo náplní zakázky; jaké byly přínosy aktivity 

z pohledu klienta; jaké byly limity či omezení atp.) 

 v indikovaných případech výzkumný rozhovor s rodičem klienta (pokud byl rodič 

součástí interakce) 

 

Ad víkendové pobyty: 

 analýza „dopisů kamarádovi“, tedy závěrečné aktivity pobytu, která rekapituluje a 

hodnotí jeho průběh, přínos či limity  

 

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) 

 

Pozn.: V této evaluační zprávě byla využity i podklady (nasbíraná data, dílčí výstupy a 

analýzy), které zpracovala Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity). 
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Východiska a cíle projektu 

 

V kontextu harm reduction přístupu k řešení drogové problematiky existují tři na sebe 

navazující úrovně preventivního působení. Zatímco druhá a třetí úroveň se zaměřuje na 

minimalizaci rizik a škod u lidí, kteří již s drogami mají vážné problémy, tzv. primární 

prevence se zaměřuje na (většinou mladé) lidi, kteří buď s drogami ještě nemají žádné 

zkušenosti nebo je již mají, ale dosud jim nezpůsobují závažné problémy. Smysl takového 

působení se nabízí. Neznalé pokud možno odradit od jejich vyzkoušení, těm druhým 

korigovat jednostranná zkreslení a věcně je informovat o nebezpečí a rizicích. Cílem je 

zabránit vzniku závislosti či vážných zdravotních nebo sociálních následků. Součástí primární 

prevence jsou tedy i programy tzv. včasné intervence, což je práce s vytipovanými rizikovými 

skupinami, případně skupinami, kde se již rizikové chování vyskytnulo.  

 

Moderní a efektivní formu primární prevence lze poznat podle toho, že se neomezuje 

striktně jen na problematiku drog. Naopak se snaží být co nejkomplexnější, protože drogy 

nikdy nestojí sami o sobě, mimo psychologický a sociální kontext jejich uživatelů. V jisté 

zkratce lze říci, že drogy nejsou příčinou problémů1, mnohem nosnější je opačná perspektiva, 

která vidí užívání drog spíše jako důsledek (předchozích) problémů… 

 

Tyto problémy, tedy potenciální rizikové faktory pro vznik a rozvoj problematického chování, 

mohou mít řadu podob. Těmi nejzávažnějšími jsou extrémně traumatické události , jako je 

např. smrt blízké/pečující osoby či sexuální či fyzické zneužívání, dlouhodobě konfliktní 

prostředí v rámci nefunkční či neúplné rodiny, neukotvenost a potíže s identitou v případě 

tzv. patchworkových rodin, emoční nedostupnost nebo naopak intenzivní tlak na výkon ze 

strany (příliš ambiciózních) rodičů, existenční potíže, sociální izolace, absence uspokojivých 

přátelských vztahů, vliv špatných příkladů ve vrstevnické skupině či komunitě, resp. absence 

vzorů pozitivních atp. atp. Tyto problémy se vyskytují průřezově v celé populaci, v extrémní 

či mnohočetné podobě jsou jim však vystaveny děti a mladí lidé z tzv. sociálně vyloučených 

lokalit.  

 

Tyto rizikové faktory jsou společným podkladem mnoha různých potíží a následně se mohou 

manifestovat jako rozličné formy nežádoucích sociálně-patologických jevů a rizikového či 

problémového chování. Kromě užívání alkoholu a dalších drog se patří například 

šikana/kyberšikana, zanedbávání docházky či špatný prospěch, bulimie/anorexie, 

sebepoškozování, psychické potíže (úzkosti, deprese), gamblerství nebo nověji třeba 

netolismus, tedy nadužívání moderních  informačně-komunikačních technologií, spojené 

                                                           
1 Užívání drog samozřejmě mnohdy je příčinou mnoha navazujících problémů, zde jde jen zdůraznění přínosu 
obrácené perspektivy v rámci vývojového pohledu na princip vzniku drogové závislosti.  
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s nežádoucím uzamčením do virtuálního světa (sociálních sítí), roztěkaností a degradací 

mentálních i sociálních kompetencí.   

 

Protože mají společný podklad a mnohdy jde o paralelní výskyt těchto jevů, je třeba na ně 

pohlížet jako na jediný fenomén, nikoliv jako jevy separované. Ideální protidrogové působení 

tedy z podstaty věci musí zahrnovat spolupráci více partnerů (rodina, škola, odborníci 

pomáhajících profesí) a – jak již bylo řečeno – nesmí se omezovat jen na tématiku drog.  

 

Nicméně pokud bychom se zaměřili na protidrogovou prevenci v užším slova smyslu, tedy 

debatu jen o drogách, je třeba se – kromě opakovaně zmíněné nezbytnosti komplexního 

přístupu – vyhnout dvěma základním úskalím: Především je potřeba nezaměřovat se pouze 

na nelegální drogy a přehlížet přitom statisticky mnohem častější, a přitom mnohdy 

opomíjené problémy s drogami legálními (alkohol, cigarety).  

 

Druhé úskalí spočívá v přeceňování možných účinků tzv. informačního modelu protidrogové 

edukace. V rámci tohoto přístupu jsou drogy popisovány striktně v negativních termínech, 

popis konsekvencí je často přehnaný, koncept je podložen dvěma chybnými předpoklady: 1/ 

že děti neví, že drogy jsou potenciálně nebezpečné, že jsou „tabula rasa“ a 2/ že když děti 

postrašíme, že drogy brát nebudou (jako by drogy, a představme si třeba už příklad legálního 

alkoholu, stály nějak mimo širší sociální kontext životní situace, norem a vztahů atp.). Model 

je založen na jednosměrné komunikaci „my vám řekneme, co nemáte dělat a vy to dělat 

přestanete“.  

 

Tento model stále část laické a bohužel i odborné veřejnosti považuje za funkční, fakticky je 

ale neúčinný. Fundovaný přístup začíná tím, že vychází z perspektivy klienta… to jediné dává 

smysl, protože perspektiva vychovatele (bez citlivého ale zároveň pevného přihlédnutí 

k perspektivě klienta) může měnit jen vnější atributy, nikoliv vnitřní postoje, od kterých se 

vše ostatní odvíjí. „Strašící“ přístup vede k přizpůsobení se jen naoko, ke ztrátě důvěry 

v autoritu, která tak přestává být partnerem, se kterým je možné mluvit o svých skutečných 

pocitech a motivech. Tím dochází k zablokování komunikace, což následně může mít – např. 

v krizových situacích – velmi vážné následky.   

- 

Posuzovaný projekt navazuje na dvacetiletou tradici vytváření a poskytování preventivních 

programů na základních školách v intencích výše představené filozofie. Je zaměřen na 

rozšíření těchto úspěšných programů i na školy střední. Kromě komplexnosti staví na 

klientském přístupu – snaží se jednak vždy přizpůsobit potřebám jedince i dané školy a dále 

pak nenabízet iluzorní/instantní „řešení na klíč“, jako spíše pomáhat posilovat kompetence 

dětí i pracovníků školy tak, aby dokázali problém zvládat sami.   
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Projekt se skládá ze tří na sebe navazujících aktivit, s postupně vzrůstající intenzitou práce. 

Základní rovinou jsou skupinové programy ve školách (adaptační, včasné intervence), na 

které v indikovaných případech navazuje intenzivnější individuální poradenství nebo 

víkendové skupinové pobyty.  
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Projektové aktivity a jejich průběh ve sledovaném období   

 

Rok 2018 

 

Spuštění služby v rovině skupinových aktivit proběhlo bez problémů, protože navazují na 

program již úspěšně vyzkoušený a etablovaný na základních školách (byť bylo samozřejmě 

třeba jej dílčím způsobem přizpůsobit starším účastníkům).  

 

Poskytovány byly dva základní typy programů – adaptační a včasné intervence. Adaptační 

programy měly obecnější povahu a zaměřovaly se na preventivní odstranění komunikačních 

bariér a posilování skupinové koheze.   

 

Jak napovídá již název, programy včasné intervence se snaží v indikovaných případech o 

zásah ještě předtím, než dojde k rozvinutí problémů a zbytečně velkým následným škodám. 

Koncepce je postavena na spolupráci s metodiky školní prevence, resp. třídními učiteli, kteří 

když registrovali příznaky problémového chování u nějakého studenta či narušenou sociální 

interakci ve třídách (drogy, vztahové problémy, šikana, neprospěch), dávali následně podnět 

pracovníkům, že je třeba danému jedinci nebo skupině věnovat pozornost.  

 

Na tento popud provedli pracovníci tříhodinovou diagnostickou lekci, které se účastnili 2 

lektoři, aby si mohli všímat toho, co se děje v průběhu akce v kolektivu. Tato diagnostika pak 

buď potvrdila, že skutečně je třeba se situací zabývat a pak byl „na míru“ vytvořen navazující 

tematický program, nebo potvrzení nepotvrdila a pak zůstalo jen u této jediné aktivy:  

 

S hodně třídami jsme se setkali jen jednou. Že to nenaplnila ta diagnostická kritéria (někdo 

bere drogy, narušené vztahy)…  - Když vidíme, že ta skupina je otevřenější drogám – to 

poznáme, když v té škále zmíní, že zkusil extázi…a jde tam a mluví o tom, protože ví, že to ta 

pro-drogová skupina přijme, nebo naopak se o tom bojí mluvit, protože to je spíše proti-

drogová skupina… Už z těch postojů jde poznat, jaké tam jsou normy… Jestli převažuje „drogy 

jsou fajn, experimentování, zkusit se má všechno“…nebo spíš odstup… 

 

Forma těchto aktivit není striktně dána. Existuje základní kostra, která je vždy přizpůsobena 

jak typu řešeného problému, tak aktuální atmosféře ve skupině. Právě budování bezpečné  

atmosféry považujíc pracovníci za klíčové:   

 

Něco základního máme… ale většinou improvizujeme… Dětem říkáme, že tam jsme kvůli nim… 

Že chceme zodpovědět jejich otázky, o kterých se třeba nemají s kým bavit… Doma to nejde, 

ve škole většinou taky ne…takže jim můžeme odpovědět na otázky, které jsou tabuizované… 

Oni můžou určovat téma… Kde měkké drogy, řešíte to…jinde tvrdé drogy…nebo vztahové 

problémy… Nově často problematika sociálních sítí nebo problematika hraní PC her… nebo 

kyberšikana. Na to všechno máme nějaké předpřipravené hry…  
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Jedním z předpokladů vytvoření takové bezpečné atmosféry je dohodnutá nepřítomnost 

pracovníků školy, aby účastníci neměli obavy z možného postihu.  

 

Tyto skupinové aktivity byly ve sledovaném období realizovány v následujících školách:  

 

- Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 

63, 602 00   

- Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 

106/15, 612 00   

- Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, 

příspěvková organizace, Kotlářská 263/9, 611 53   

- Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace, Lomená 530/44, 617 

00   

- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, 

Sokolská 366/1, 602 00   

- Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Purkyňova 

2832/97, 612 00   

- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, 

příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00  

- Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, 

Olomoucká 1140/61, 627 00  

- Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 

00  

- Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace, Trnkova 

2482/113, 628 00 

- Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, školská právnická osoba, Mendlovo 

náměstí 3/4, 602 00 

- EKO Gymnázium Brno, o.p.s., Labská 27, 625 00 

 

Skupinové aktivity snadno dosáhly na stanovenou kvótu účastníků a probíhaly bez vážnějších 

problémů, naproti tomu individuální poradenství i víkendové programy se naplňovat příliš 

nedařilo. 

 

Individuální poradenství využilo 16 klientů, pracovníkům se nedařilo – navzdory vytipováním 

případů, kde by to bylo potřeba – motivovat děti/dospívající k využít služby. A to mnohdy i 

v případech, kde byl navázán dobrý kontakt s rodičem.  
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Víkendový pobyt zatím nebyl realizován žádný, pracovní tým se soustředil především na 

rozjezd základové aktivity (skupinových programů). Probíhala průběžná analýza potřeb dětí a 

povahy nejčastěji se vyskytujících problémů a rizik, na jejímž základě byla částečně upravena 

koncepce víkendových programů, původně určených pro mladší věkovou kategorii. 

V intencích této koncepce byla vytvořena konkrétní podoba aktivit a získáni a vyškoleni 

externí lektoři. Programy budou spuštěny v tomto roce.  
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Plnění kvantitativních indikátorů  

 

Za celou dobu trvání projektu (3 roky) má být celkem podpořeno 2400 osob, z toho 2351 

bagatelní podporou a 49 tzv. nebagatelní podporou (tj. více než 40 hodin práce s jedním 

klientem).  

 

Základem jsou skupinové aktivity, ze kterých jsou někteří účastníci následně podpořeni 

v navazujících aktivitách projektu, a to v tomto rozsahu:    

 

1. Skupinové vzdělávací aktivity na středních školách ročně zasáhnou minimálně 800 

účastníků ve věku 15-19 let. 

 

2. Individuální práce, konzultace se 40 klienty ročně, vytipovanými mezi účastníky 

vzdělávacích aktivit (ti, jež jsou indikovaní k intenzivnější sociálně-terapeutické práci).  

Rozsah konzultací v průměru 3 hod. na osobu, tj. 120 hod.  – Dále  35 rodičů (resp. osob 

blízkých, které naplňují znaky soc. vyloučené osoby; opět průměrně 3 hod. konzultací na 

osobu, tj. 105 hod. konzultací ročně), 

 

3. Víkendové programy (celkem 54 osob, tj.  3x18 ročně) – nejintenzivnější forma sociálně-

terapeutické práce, u 49 z nich v rozsahu nebagatelní podpory, tedy více než 40 hodin.  

 

Tabulka: Stav naplňování stanovených indikátorů v daném roce 

 
kvóta 
ročně 2018 2019 2020 

Skupinové aktivity  800 1024    

Individuální práce  
(děti) 

40  16   

Individuální práce 
(rodiče/dospělí) 

35 24 TÚ + 12 ŠMPb   

Víkendové programy 18 0   

- z toho nebagatelní podpora  16a 0   

a) zaokrouhleno, jde o třetinu ze stanovené kvóty nebagatelní podpory, která činí 49 účastníků za celé tři 

roky trvání projektu 

b) TÚ – třídní učitel, ŠMP – školní metodik prevence (detailněji k této aktivitě dále v textu) 
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Skupinové aktivity byly ve sledovaném období s přehledem naplněny. Celkově jimi prošlo za 

první rok 1024 účastníků/z průběžně očekávaných 800 (pozn. dále budu tyto údaje uvádět ve 

zkrácené formě, tj., zde 1024/800).  

 

Kvóta aktivity „Individuální poradenství s dětmi“ byla naplněna jen ze 40 % (16/40). 

Předpokládá se zde existence bariér pro její využívání – stydlivost, (mladické) nepřipouštění 

si či bagatelizace problému (pro část této CS typické) , nutnost dojíždění, strach z neznámého 

prostředí i „cizího“ psychologa atp. 

 

Reakcí pracovníků projektu byl návrh modifikace aktivity ve smyslu „služba za klientem“ – 

tedy zkusit na vybraných školách nabídnout pravidelnou dostupnost/poskytování 

poradenství jeden den v týdnu přímo v prostorách daného zařízení. Smyslem je navázat 

kontakt s klienty v pro ně známém prostředí a překonat tak výše uvedené bariéry. Po jejich 

odstranění pak v případě potřeby spolupráce již mohla pokračovat i mimo školu. 

 

O individuální poradenství pro rodiče nebyl dostatečný zájem – částečně i proto, že některé 

děti/studenti nesouhlasí s kontaktováním rodičů. Jde částečně o hrozbu ztráty důvěry, když 

účast v programu je dobrovolná a bez dobrovolného zapojení a vhodné motivace 

dětí/dospívajících nemá zapojení do aktivity smysl, částečně o to, že řešený problém nebo 

kořeny širších problémů mnohdy přímo souvisí právě s rodinným klimatem či chováním 

rodičů (ať´ už ve smyslu konfliktů či domácího násilí nebo ve smyslu naprostého nezájmu o 

potomka). 

 

Návrh náhradního řešení, které již bylo ve sledovaném období realizováno: Časovou dotaci 

vyhrazenou individuálnímu poradenství s dospělými vyhradit pro třídní učitele a metodiky 

školní prevence. Celkem takto bylo podpořeno 36 osob – průběžný plán 35, takže tento 

indikátor byl naplněn, byť tedy z hlediska původního projektového záměru alternativním 

způsobem.  

 

Víkendový program dosud nebyl realizován žádný, těžiště rozjezdu projektu bylo ve 

skupinových aktivitách a na základě informací z jejich průběhu bylo plánováno technické 

provedení i personální obsazení. Pracovníci mají v plánu v tomto roce zvýšenou četností 

těchto aktivit splnit kvótu za oba roky.   
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Komentář k průběhu projektu ve vztahu k výzkumným otázkám 

 

Za rok 2018 

 

Skupinové aktivity byly ve sledovaném období výborně rozjety. Plní klíčové indikátory, a 

navíc jsou vysoce pozitivně hodnoceny, a to jak dětmi/dospívajícími, tak metodiky prevence 

či učiteli.  

 

Účastníci oceňují profesionalitu a entuziasmus lektorů, jejich komunikační kompetence, 

schopnost přizpůsobit se jejich jazyku, férové jednání a vytvoření bezpečné, otevřené 

atmosféry, ve kterém můžou mluvit o svých zkušenostech a problémech.  

 

(…) a pak je ještě třetí věc, kterou vždycky uvádím a za kterou jsem strašně vděčná za ty lidi… 

Protože my se samozřejmě snažíme našim studentům věnovat, ale v té hodině je máte před 

sebou a musíte to hrnout… a čas na nějakou diskuzi, k aktuálnímu problému nebo jejich 

osobnímu problému moc není… Kdežto takto přijdou lidi, kteří nejen že jsou ochotni je 

vyslechnout, nepohanit ten jejich názor, a ještě s nima o tom diskutují. A to je myslím ten 

poslední přínos…a možná ten nejdůležitější…  

 

Od metodiků prevence, resp. z vedení škol téměř unisono zaznívá nadšení z toho, že služba 

je poskytována přímo u nich, že za ní nemusí nikam dojíždět (což ji odlišuje od některých 

konkurenčních nabídek). Velmi oceňují i operativnost a flexibilitu pracovníků: 

 

U nás na škole nejsou extrémně vážné problémy – měli jsme tu případ kyberšikany, skupina na 

Messengeru a Instagramu, kde se uráželi… A v okamžiku, kdy se tohle stane, tak já zavolám 

na Podaný ruce a oni zhruba do 14 dnů jsou schopni sem přijít a pro tu třídu jsou schopni dát 

cílený program… (…) a to je právě vynikající, že ta reakce je hned… A od té doby v podstatě o 

tom problému v té třídě nevíme…(situace se uklidnila) 

 

Učitelé a metodici si chválí zavedená pravidla ve třídě, která žáci dodržují, dále konsolidování 

vnitřních vztahů a kázně, studenti uvádějí zlepšení vzájemných vztahů a redukci úzkosti.  

 

Samozřejmě ne vždy se spolupráce beze zbytku vydaří. V jedné ze škol byla v konkrétní 

skupině řešena ostrakizace. Přes intervenční zásah se situaci nepodařilo stabilizovat, protože 

problémy dosáhly takového rozsahu, že na to daná časové dotace nestačila. Kvůli silně 

narušené konstelaci ve třídě bylo třeba přistoupit k restriktivnímu řešení (třída s extrémně 

nepříznivým a vůči slabším jedincům i učitelskému sboru až nepřátelským klimatem musela 

být nakonec rozpuštěna a část nejproblematičtějších studentů dokonce vyloučena ze školy.  
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Problematickým místem dosavadního průběhu projektu zůstávají navazující aktivity, které se 

v prvním roce nepodařilo rozjet dle původních představ realizačního týmu. Nedaří se 

motivovat jedince pro plné využívání individuálního poradenství.  

 

V rovině poskytování individuálního poradenství dětem jsou předpokládanými příčinami to, 

že nejsou zvyklé tuto službu využívat a že si nepřipouští problémy.  

 

…a ono přibývá lidí, kterým je 16 let a které nejsou rodiče schopni „dokopat“, aby šli do 

poradny…  Často jsou to matky-samoživitelky a klient kluk… - Pak zkoušíme různé triky…třeba 

že to ona  potřebuje pomoct, že ten klient tam má jen sedět a pozorovat to… někdy to 

zabere…- Někteří klienti k nám sem naopak  chodí tajně, nechtějí, aby se to doma vědělo. 

...takových máme většinu…  

 

Ještě větší problém je naplnit kapacitu pro individuální práci s rodiči – projevuje se zde 

obvyklý paradox – ti, kteří by to potřebovali nejvíc – protože třeba právě jejich chování je 

podkladem potíží potomka – často nemají žádný zájem a motivaci situaci řešit.  

 

Realizátoři jsou si těchto omezení vědomi a plánují dvě modifikace, jak je překonat: 

 

1. Pro další rok plánují zkusit nabízet poradenství přímo na  vybraných školách, aby děti 

nemuseli docházet do pro ně neznámého prostředí a tím se pokusí překonat 

počáteční ostych a nedůvěru. 

2. Nevyužité kapacity pro poradenství dospělých budou nabídnuty metodikům školní 

prevence a třídním učitelům. 

 

Víkendové pobyty byly v prvním roce projektu teprve plánovány a chystány, s cílem dobře je 

připravit a rozjet v tomto roce. 
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Shrnutí: 

Hlavní aktivita projektu je velmi oceňovaná, navazující aktivity se však naplňovat daří jen 

zčásti nebo vůbec. Bude nezbytné zavést zmiňované nové prvky a služby mnohem více 

nabízet a promovat, především ve vztahu ke konkrétním účastníkům skupinových aktivit. 

Víkendové aktivity se budou muset rozjet a být prováděny se zvýšenou frekvencí. Jen tak 

bude možné v dalším roce dohnat manko a dosáhnout na původně plánované vytížení 

služby. 


