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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 evaluační dotazník (viz příloha), mapující zkušeností se službou a oblasti 

řešené v rámci klientské zakázky, konstruovaný dr. Spurnou.  

 

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 

 

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

 

 zvládání vlastní agresivity  

 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 
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sebezkušenostní programy pro mladé lidi na vybraných středních školách.  V rámci těchto 

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 s vykazováním činnosti 

ke konci roku, nebyl monitoring prováděn.   
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Plnění kvantitativních indikátorů  

 

Stanovené dle projektu:  

Podpoří 200 klientů za celou dobu trvání projektu: 80 nebagatelní podpora (tj. v rozsahu 

nejméně 40 hodin na jednoho klienta) a 120 bagatelní podpora. 

 

Stav 2018: 

K 31.12.2018 se do projektu zapojilo celkem 49 klientů, z toho 3 neanonymně, kteří byli ochotní 

poskytnout své údaje do monitorovacího listu a 46 anonymních klientů, kteří osobní údaje 

poskytnout odmítli. U 3 neanonymních klientů zatím nebylo dosaženo 40 hodin spolupráce. 

 

Tabulka: Plnění stanovených kvantitativních indikátorů 

 
Plán 2018 2019 2020 

Počet klientů 200 49   

-  z toho nebagatelní podpora 80 0   

 

Počet kontaktů - 697   

Počet intervencí - 147   

 

Naplňování stanovené kvóty zatím poněkud za očekáváním, což ale můžeme připsat na vrub 

faktu, že jde o nově vytvořenou službu, která se musí etablovat.  
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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 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 „středoškolního“ preventivního projektu 

Drug Free).  
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Seznam příloh 

 

Příloha č.1 

Evaluační dotazník  
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Příloha č. 1:  

 

1. evaluační dotazník Přezdívka (Jméno): 
 
Čísla ti napomáhají orientovat se na škále. Označ číslo, které vyznačuj intenzitu výskytu sledované 

situace. 
 
 
Nakolik situace omezuje a narušuje můj život? 
 
0 1 2 3 4 

Neomezuje Trochu mě Hodně mě omezuje Silně mě Velmi silně mě 

 omezuje  omezuje omezuje 

Nakolik mě situace trápí?    

0 1 2 3 4 

Netrápí Trochu mě trápí Hodně mě trápí Silně mě Velmi silně mě trápí 

   trápí  
 
 
Nakolik chci řešit svoji situaci? 
 
0 1 2 3 4 

Nemám Ani nevím, jestli ji Možná ji chci řešit Chci ji řešit, Velmi ji chci řešit 

potřebu chci řešit  ale nemám  

nic řešit   sílu  
 
 
Nakolik jsem informovaný o řešení mé situace? 
 
0 1 2 3 4 

Vůbec mám trochu mám jen částečné vím, ale přesně vím, jak řešit 

nevím představu informace nejsem si jist svou situaci 
 
 
 
Nakolik znám finanční a právní rizika plynoucí se situace? 
 
0 1 2 3  4 

Neznám Mám povědomí o Některá rizika znám, Znám hodně rizik, Znám všechna rizika 

žádná rizika rizicích, ale nic ale nevím, co z nich ale jen částečně  plynoucí ze situace 

 přesného plyne vím, co z nich   

   plyne.   
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Posílení orientace ve společnosti 

0 1 2 3  4 

Nevím, Myslím, že bych si Některé věci vím, kde Vím, kde co Vím, kde co jak řešit 

kde a co to dokázal zjistit zjistit, ale ne vše jak řešit a jsem schopný si to 

řešit     zařídit 
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2. evaluační dotazník Přezdívka (Jméno): 
 
Čísla ti napomáhají orientovat se na škále. Označ číslo, které vyznačuj intenzitu výskytu sledované 

situace. 
 
 
 
Nakolik situace omezuje a narušuje můj život? 
 
0 1 2 3 4 

Neomezuje Trochu mě Hodně mě omezuje Silně mě Velmi silně mě 

 omezuje  omezuje omezuje 

Nakolik mě situace trápí?    

0 1 2 3 4 

Netrápí Trochu mě trápí Hodně mě trápí Silně mě Velmi silně mě trápí 

   trápí  
 
 
 
Nakolik chci řešit svoji situaci? 
 
0 1 2 3 4 

Nemám Ani nevím, jestli ji Možná ji chci řešit Chci ji řešit, Velmi ji chci řešit 

potřebu chci řešit  ale nemám  

nic řešit   sílu  
 
 
 
Nakolik jsem informovaný o řešení mé situace? 
 
0 1 2 3 4 

Vůbec mám trochu mám jen částečné vím, ale přesně vím, jak řešit 

nevím představu informace nejsem si jist svou situaci 
 
 
 
Nakolik znám finanční a právní rizika plynoucí se situace? 
 
0 1 2 3  4 

Neznám Mám povědomí o Některá rizika znám, Znám hodně rizik, Znám všechna rizika 

žádná rizika rizicích, ale nic ale nevím, co z nich ale jen částečně  plynoucí ze situace 

 přesného plyne vím, co z nich   

   plyne.   
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Posílení orientace ve společnosti 

0 1 2 3  4 

Nevím, Myslím, že bych si Některé věci vím, kde Vím, kde co Vím, kde co jak řešit 

kde a co to dokázal zjistit zjistit, ale ne vše jak řešit a jsem schopný si to 

řešit     zařídit 
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Přezdívka (Jméno): 
 
 
 
A nyní ohodnoť poskytnuté služby. 
 
 
 
 
Nakolik mi služba pomohla identifikovat moji situaci? 
 
0 1 2 3 4 

Nepomohla Nepomohla mi V něčem mi pomohla, Pomohla mi Velmi mi pomohla 

mi vůbec  v něčem ne   
 
 
 
Nakolik mi služba pomohla vyřešit moji situaci? 
 
0 1 2 3 4 

Nepomohla Nepomohla mi V něčem mi pomohla, Pomohla mi Velmi mi pomohla 

mi vůbec  v něčem ne   
 
 
 
Vrátil/a bych se sem, kdyby mě něco tížilo? 
 
0 1 2 3 4 

Vůbec Nevrátil/a bych se Možná bych zvažovala Vrátil/a bych Rozhodně bych se 

bych se  vrácení se právě sem se vrátil/a 

nevrátil/a     
 
 
 
S čím JSI na klubu spokojený/á? (vyber libovolný počet bodů) 

 

 pomoc když ji potřebuješ

 prostory služby

 otevírací doba služby

 nabídka služby (vybavení atd.)
 zájem o tvoje názory

 znalosti a vědomosti pracovníků

 


