
  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběžná evaluační zpráva 2019 
 
 

projekt „Integrace sociálně vyloučené mládeže ohrožené rizikovým 
chováním“   

 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007493 

 
Realizátor: Společnost Podané ruce o.p.s. 

 
 
 

Mgr. Jiří Brenza 
  



  

2 
 

 
Popis projektu ................................................................................................................................................ 3 

Metodologie evaluace ................................................................................................................................... 4 

Východiska projektu ...................................................................................................................................... 5 

Projektové aktivity a jejich průběh ve sledovaném období ......................................................................... 7 

Rok 2018 ..................................................................................................................................................... 7 

Rok 2019 ................................................................................................................................................... 10 

Plnění kvantitativních indikátorů ................................................................................................................ 12 

Komentář k průběhu projektu ve vztahu k výzkumným otázkám ............................................................. 13 

Za rok 2018 ............................................................................................................................................... 13 

Za rok 2019 ............................................................................................................................................... 14 

Seznam příloh .............................................................................................................................................. 16 

 

  



  

3 
 

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.  

 

Protože byl administrován jen dílčí část roku, oba dílčí záznamy (tedy i vstupní i ten 

s časovým odstupem) byli k dispozici jen pro 3 klienty (vstupní dotazník vyplnilo celkem 9 

osob). Obsáhlejší, ucelenější data tak budou k dispozici až pro příští evaluační zprávu. Souhrn 

klientských zakázek z dostupných dotazníků uvádím a komentuji níže v textu.   

 

  



  

5 
 

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) 
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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 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.  
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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 jim vyslechne a věnuje jim pozornost. 

 

 

 

 

  

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

 

Stav 2019: 

K 31. 12. 2019 evidujeme celkem 138 klientů, z toho zapojených do projektu (tedy těch, kteří 

podepsali monitorovací list a nejsou tudíž anonymní) je 68, kdy splněnou 40hodinovou 

dotaci má 30 klientů.  

 

Tabulka: Plnění stanovených kvantitativních indikátorů 

 
Plán 2018 2019 2020 

Počet klientů 200 49 68  

-  z toho nebagatelní podpora 80 0 30  

 

Počet kontaktů - 697 1928  

Počet intervencí - 147 521  

 

Oproti hodnocení z minulého roku výrazný posun, byť stále trochu za očekáváním. Kromě 

klientů, u kterých již bylo dosaženo úrovně nebagatelní podpory (40+) existuje skupina 

dalších, která se této úrovni  blíží a pravděpodobně jí dosáhne zkraje nového období. Spolu 

se zcela novými klienty by tedy nakonec mohlo dojít k dosažení potřebné kvóty (a to 

navzdory objektivním omezením, které komentuji níže.)    
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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. 
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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).  

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 výš finančních prostředků, které mají 

děti a mládež k dispozici – ve volném čase pak častěji než dřív navštěvují kavárny, obchodní 

domy apod.  
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Dřív (ad Blansko) 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) 

 

 

 

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… 

 

  



  

16 
 

Seznam příloh 

 

Příloha č.1 

Příklady tiskových materiálů propagujících jednotlivé aktivity 
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Příloha č. 1:  
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