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A. POPIS SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 
 
Popište plánované služby, které bude možné vytvořit díky podpoře projektu. U rozšiřujících se a 
inovujících se služeb dále popište, v čem se služba mění. 
 
Identifikace poskytovatele sociální služby:  
 
1. Název organizace:  

2. Forma právní subjektivity:  

3. Sídlo organizace:  

4. Kontaktní adresa:  

5. IČ:  

6. DIČ:  

7. Telefon:  

8. Email:  

9. Web:  

10. Místo poskytování služby:  

11. Statutární zástupce:  

12. Kontaktní osoba:  

 

V případě, že žadatel nebude službu zajišťovat sám, ale pomocí jiného subjektu, popíše způsob 

výběru daného poskytovatele. Pokud má žadatel s poskytovatelem již uzavřenou smlouvu o zajištění 

služby, dokládá tento dokument k projektové žádosti. Je nutné zabezpečit, aby byla služba plynule 

poskytována po celou dobu udržitelnosti projektu.  

 

Na projekt bude navazovat projektová žádost v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost ve výzvě č. 55 – Individuální projekty obcí. Poskytovatel tak bude vybrán na základě 

veřejného výběrového řízení.  S dodavatelem bude uzavřena smlouva o poskytování služby 

Nízkoprahové zařízení pro mládež v odpovídajícím rozsahu.   

Popis poskytované služby:  

 

13. Druh sociální služby  (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů):     Služby sociální prevence 

 

14. Název sociální služby/za řízení: 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež / Nízkoprahové zařízení pro mládež 

 

                                                 
1 V případě více sociálních služeb zahrnutých v jednom projektu opakujte pro každou sociální službu část A, B a 
C. Část D bude společná pro všechny služby v daném projektu. 
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15. Adresa za řízení: 

                                    Toužim, č.p. 433, PSČ 364 01 

 

Forma poskytování sociální služby: 

 pobytová 

 ambulantní 

 terénní 

Změna oproti sou časnému stavu: 

Projekt vytvoří zcela nové materiálně technické zázemí pro poskytování sociálních služeb cílové 
skupině. Jedná se o vytvoření nové služby, která na území města Toužim dosud není poskytována. 
Výjimku tvoří aktivity neziskové organizace Český Západ pro obyvatele Dobré Vody na Toužimsku. 
V Toužimi je tak provozován pro děti z Dobré Vody ve věku 0-15 let volnočasový klub.Potřebnost 
vzniku nové sociální služby vychází z analýzy sociálně vyloučených lokalit a potřeb sociálně 
vyloučených obyvatel v Toužimi a v částech města Toužim. Na základě analýzy byla stanovena i 
kapacita služeb.  
Realizace nové služby sociální prevence – Nízkoprahové zařízení pro mládež – nabízí klientům 
z cílové skupiny ve věku 15 – 26 podnětné prostředí, které slouží k orientaci klienta v samostatném 
životě  a pomáhá mu seznámit se s normami a požadavky prostřednictvím skupinové a individuální 
práce. Zároveň  nabídne bezpečné a podnětné prostředí pro volnočasové aktivity, které povedou ke 
zvyšování sebevědomí a seberealizaci klientů.  
Kvalitativní změny: 
- vytvoření nové nabídky nových fakultativních činností, vybraných na základě potřeb cílové skupiny 
- vytvoření bezpečného prostředí pro individuální i skupinovou práci s klienty 
- adekvátní materiálně technické zázemí pro poskytování služby 
- vytvoření adekvátního  zázemí pro pracovníky poskytovatele služby 
- vytvoření dosud chybějící koncepce poskytování služeb – důraz na organizaci času a aktivit, aktivní  
  zapojení klientů do příprav aktivit, aktivity iniciované klienty, vzdělávání klientů 
- možnost propojení služby s dalšími službami sociální prevence v rámci jedné materiálně technické  
  základny pro poskytování takových služeb 
Kvantitativní změny: 
- vznik nového zařízení pro poskytování služby sociální prevence 
- vznik zařízení s nově stanovenou kapacitou klientů 
 

16. Časový rozsah poskytování sociální služby: 

 nepřetržitě 

 sociální služba se poskytuje v časových intervalech 2 
 

Ve dnech    PO - PÁ     od  13:00    do  18:00  
 

 

Pozn.: 

NZDM je v tomto projektu nejvýznamn ější službou z hlediska rozsahu a klade 

podstatn ě vyšší nároky na užitné plochy než ostatní plánovan é služby (OSP, SAS). 

Z toho d ůvodu je popis služby dopln ěn na následující stran ě o harmonogram aktivit, 

jejich rozvržení v jednotlivých místnostech  a harm onogram využití jednotlivých 

místností, ur čených pro NZDM. Číslování místností je p řevzato z investi čního zám ěru, 

výkresy od str. 33 a dále. 

                                                 
2
Časové intervaly vymezte jednotlivými dny, kdy je poskytována služba a hodinami (pondělí – neděle, od - do)  
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Časový harmonogram aktivit a po čet zapojených uživatel ů 

 

Provoz sociální služby: Po-Pá od 13:00 do 18:00 hod . 

Sociální služba/aktivita 

počet 
zapojených 

osob 3 / 
počet 

uživatelů4 
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

NZDM – sociální služba 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Volno časové aktivity 10 / 180 

Besedy, diskuse 15 / 80 

Doučování 1-2 / 24                          

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Základní soc.poradenství 1-2 / 120                          

Exkurze 10-30 / 60 nepravidelně 4x do roka 

c) sociálně terapeutické činnosti                                                       

Soc.terapeutické činnosti 1-2 / 40 individuálně Po-Pá 13.00 – 18.00 

d) pomoc při uplatňování práv 

Pomoc p ři uplat ňování práv  1-2 / 60 individuálně Po-Pá 13.00 – 18.00 

NZDM – fakultativní činnosti 

a) volnočasové aktivity 

Taneční dílna 20 / 40                          

Hudební dílna 8 / 30                          

Dramatická dílna 10 / 25                          

Výtvarná dílna 7 / 12                          

b) vzdělávací aktivity 

Seminá ře, přednášky, 

besedy 
18 / 60 pravidelně 1x měsíčně v rozsahu 2 až 3 hodiny 

Pracovní poradenství pro 

mládež 
1 / 30                          

c) sportovní aktivity 

Posilovna 4 / 30                          

Streetball 6 / 20                          

 

 

                                                 
3 Rozumí se počet zapojených osob v jediném okamžiku, t.j. okamžitá potřeba 
4 Rozumí se celkový počet uživatelů (unikátních) v průběhu 12 měsíců 



 

Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 5 z 30 

 

Rozvrh aktivit NZDM v prostorách sociálního centra:  

Sociální služba / Aktivita den, od-do 

m
ístnost č. 110 

volno
časový klub-kontaktní m

ístnost 

m
ístnost č. 120 

keram
ická dílna 

 č. 124 (+
 p
řísl.125,121,122,123) 

prostor
 pro hudebn

ě dram
atické aktivity

 

m
ístnost č. 205  

konzulta
ční m

ístnost 

m
ístnost č. 216 (+

 p
řísl.217, 218, 219) 

tělocvi
čna, posilovna 

m
ístn.č. 215 (spole

čná pro O
S

P
,S

A
S

,N
Z

D
M

)  

u
čebna 

NZDM – sociální služba        

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Volno časové aktivity X      

Besedy, diskuse X     X 

Doučování 

PO-PÁ 13:00 18:00 

X   X  X 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Základní soc.poradenství individuálně X   X   

Exkurze 4x/Rok       

c) sociálně terapeutické činnosti individuálně X   X   

d) pomoc při uplatňování práv Po-Pá 13:00-18:00    X   

NZDM – fakultativní činnosti        

a) volnočasové aktivity        

Taneční dílna 
PO,ST,PÁ   

13:00-16:00 
  X    

Hudební dílna 
ÚT, ČT  

13:00-16:00 
  X    

Dramatická dílna ČT 16:00-18:00   X    

Výtvarná dílna 
PO,ST  

13:00-18:00 
 X    X 

b) vzdělávací aktivity        

Seminá ře, přednášky, besedy 1x/měsíc   X    X*5
 

Pracovní poradenství pro 

mládež 

PO,PÁ  

15:00-17:00 
   X  X 

c) sportovní aktivity        

Posilovna 
ST, ČT  

14:00-18:00 
    X  

Streetball 
ST, ČT  

15:00 – 17:00 
X      

 

                                                 
5 při účasti více osob bude aktivita přesunuta do místnosti č.124 
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Harmonogram využití jednotlivých místností v rámci NZDM 

 

Provoz sociální služby: Po-Pá od 13:00 do 18:00 hod . 

místnost č. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

č. 110 volno časový klub- 
kontaktní místnost 

                         

č. 120 keramická dílna                          

č.124 prostor pro hudebn ě 
dramatické aktivity 

                         

č.205 konzulta ční místnost                          

č.216 posilovna                          

č.215 učebna                          

 

 

Změna oproti sou časnému stavu: 

Vytvoření nové služby s nově stanoveným časovým rozsahem poskytování sociální služby.  

Časový rozsah poskytování sociální služby je navázán na dopravní dostupnost klientů z částí města 

Toužim (Kojšovice, Komárov, Kosmová, Bezděkov a Prachomety).  

V dopoledních hodinách si pracovníci služby připravují aktivity a podmínky pro plnění aktivit. Dále se 

věnují administrativě.  

 

17. Okruhy osob, pro které je sociální služba ur čena (cílová skupina) 

Uveďte všechny cílové skupiny osob, pro které je sociální služba určena. 

 

-   Etnické menšiny. 

-   Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. 

-   Osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

-   Mládež ve věku 15-26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy  

 

Bližší popis cílové skupiny: 

 

Mládež ve věku 15-26 let , žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Toužimi a na Toužimsku, 

nacházející se v nepříznivé sociální situaci a nevyhledávající institucionální pomoc. Nezvládají  

vlastními silami řešit konfliktní společenské situace a obtížné životní události. Nemohou se nebo se 

nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit, dávají přednost neproduktivnímu trávení 

volného času, nebo mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně 

samé nebo jejich okolí.  

Mezi další doplňkové charakteristiky cílové skupiny patří 

- život v nepodnětném prostředí s omezujícími životními podmínkami 

- život v nefunkčním rodinném prostředí 

- potýkají se s problémy ve vzdělávání nebo v přístupu na trh práce 
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Služba se zaměřuje zejména na mládež, které se pohybují v prostředí, které ohrožuje jejich zdravý 

fyzický a psychický vývoj. Ohrožujícím faktorem je prostředí, které neposkytuje vhodné podněty pro 

zdravý rozvoj  nebo naopak poskytuje takové podněty, jejichž intenzita nebo  

charakter  člověka ohrožují (vrstevnické delikventní party, prostředí s výskytem drog a  

alkoholu), Ohrožujícím faktorem může být dále špatná ekonomická situace rodiny, která 

neumožňuje dětem účast v placených volnočasových aktivitách, změny v rodinných  

poměrech (rozvod rodičů, nezaměstnanost), neúspěchy ve škole a kolektivu (nedostatek  

motivace a nízké sebevědomí. V rámci sociálně vyloučených lokalit Toužimska se jedná především o 

experimentování s návykovými látkami, vandalství, bezcílné trávení volného času, majetkové trestné 

činy. Častým jevem je nedokončené základní, nebo střední vzdělání.  

Cílovou skupinou služby tak tvoří mládež a mladí lidé ve věku od 15ti do 26ti let, kteří jsou ohroženi 

sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou. Služba se zaměřuje na osoby, které žijí v 

nevhodných sociálních podmínkách, mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy a patří do rizikové 

skupiny ohrožené sociálně patologickými jevy (kriminalita, alkoholismus, toxikomanie, zadluženost, 

gamblerství) . 

Jedná se především o obyvatele sociálně vyloučených lokalit v Plzeňské ulici, Pivovarské ulici, 

Kostelní ulici, Družstevní ulici a obyvatele tzv. „Ubytovny“ v ulici Sídliště. Z městských částí města 

Toužim jsou to především Bezděkov, Kojšovice, Komárov, Kosmová a Prachomety.  Potenciální 

cílovou skupinu tak tvoří cca 400 osob ve věku 15 – 26 let.  Z této cílové skupiny je v současné době 

polovina v evidenci Úřadu práce.  Častým jevem je nedokončené střední a základní vzdělání, nízká 

kvalifikace a častý neúspěch při vstupu na trh práce. Mezi nejčastější sociálně patologické jevy patří 

gambling, zneužívání návykových látek, kriminalita a rizikové chování a jednání.  

 

Změna oproti sou časnému stavu: 

Vytvoření nové sociální služby, která bude mít pozitivní dopad na určenou cílovou skupinu mládeže ve 

věku 15 – 26 let.  

 

Plánovaný dopad sociální služby na cílovou skupinu: 

- zlepšení orientace a komunikace ve společenském a institucionálním prostředí  

- zlepšení rozvoje schopností a praktických schopností 

- zvýšení zájmu pro zvyšování kvalifikace a úspěchu na trhu práce 

- snížení případů šikany 

- snížení počtu neomluvených hodin ve škole 

- snížení počtu žáků, kteří nedokončili sekundární vzdělávání 

- snížení kriminality a sociálně patologických jevů 

- snížení rizikového jednání a chování mládeže 

- zvýšení sebevědomí a vlastní seberealizace mládeže 

- klienti umí řešit problémové situace 

- zlepšení podpory motivace a  komunikace v rámci vrstevnických skupin 

- zvýšení zájmu o alternativní a nerizikové trávení volného času 
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18. Okruh osob, pro které je sociální služba ur čena (věková struktura): 

Uveďte, pro jakou věkovou skupinu je služba určena. 

 

- dorost 15 -18 let   (cca 200 obyvatel sociálně vyloučených lokalit ) 

 

specifika cílové skupiny: 

- nedokončené základní vzdělání 

- žáci středního odborného učiliště v Toužimi (obory typu H) 

- nedokončené střední odborné vzdělání 

- bezcílné trávení volného času v období po skončení školy a čekáním na spoj do městské části 

- častá absence ve škole 

- sociálně patologické jevy (vandalismus, kriminalita, šikana) 

- nedostatek sebevědomí 

- absence možnosti smysluplného trávení volného času 

- život v nepodnětném prostředí 

- obtížné životní situace 

 

- mladí dosp ělí 19 – 26 let   ( cca 200 obyvatel sociálně vyloučených lokalit ) 

 

specifika cílové skupiny: 

- nízká kvalifikace 

- dlouhodobá nezaměstnanost 

- gambling 

- zadluženost 

- závislost na sociálních dávkách 

- experimentování s návykovými látkami 

- rizikové chování a jednání 

- nízká orientace ve společenském a institucionálním prostředí 

- neochota ke změně 

 

Změna oproti sou časnému stavu: 

Zcela zásadní změnou oproti současnému stavu je realizace služby, která pracuje s uvedenými 

okruhy osob dle stanovené věkové struktury. V současné době není pro tento okruh osob 

s uvedenými specifikacemi poskytována žádná sociální služba. Vzhledem ke specifikaci okruhů osob 

dle věkové struktury se cílová skupina neúčastní běžné nabídky volnočasových aktivit ve městě 

Toužim. Jedná se často o placené zájmové kroužky, nebo volnočasové aktivity realizované 

institucemi, ve kterých se cílová skupina špatně orientuje a nemá k nim kladný vztah. Jedním z cílů 

služby bude i zlepšení orientace v institucionálním prostředí a vzbuzení zájmu o nabídku běžně 

poskytovaných volnočasových aktivit. Cílem služby je vytvořit podnětné prostředí pro mládež a 

seznámit ji s normami a požadavky společnosti prostřednictvím dlouhodobé individuální a skupinové 

práce s použitím metod sociální práce.  Změnou oproti současnému stavu je realizace takové služby, 

která je úzce spojena právě s věkovou strukturou okruhu osob, kterým je služba poskytována. Služba 

bude realizována s důrazem na specifikaci uvedených cílových skupin.  
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19. Maximální kapacita poskytované sociální služby:  

Uvádějte hodnotu uvedenou v registraci služby či plánovanou pro každou formu poskytování sociální 

služby zvlášť (pobytovou, ambulantní a terénní). 

a) maximální kapacity v jednom okamžiku (uveďte původní i plánovanou, bude-li se počet měnit) 

Počet uživatelů6:   

                                                      - Plánovaná  ambulantní okamžitá kapacita 59 klient ů 

                                                               

b) kapacity za období 12 měsíc (uveďte původní i plánovanou, bude-li se počet měnit) 

 Počet lůžek7:                                         

             - irelevantní v rámci dané služby  

Počet uživatelů8:                            

           -   Plánovaný po čet uživatel ů za 12 měsíců je 180 klient ů    

 Počet kontaktů (10 min. jednání)9:         

            -  8 000 kontakt ů 

 Počet intervencí (30 min. jednání)10:     

             -  irelevantní v rámci dané služby  

 

 

Doplňující informace pro maximální kapacitu: 

Uveďte, jak jste hodnotu kapacity stanovili. 

 

Vycházíme z odhadu počtu cílové skupiny v sociálně vyloučených lokalitách Toužimi a Toužimska 

vzhledem k personálnímu zajištění služby a prostorovým kapacitám pro ambulantní poskytování 

služby. V jednom okamžiku lze pracovat ambulantně s 59ti klienty v zařízení. Za rok bude služba 

poskytnuta 180ti klientům v rozsahu 8 000 kontaktů.  Vycházíme z popisu výchozího stavu a 

z procesu strategického plánování sociálního začleňování ve městě Toužim, především pak 

z analytické fáze tohoto procesu. Součástí popisu výchozího stavu bylo i zajištění kvantitativních dat 

z různých institucí, které na území města Toužim působí. Kvantitativní data byla zjišťována dle 

specifikace cílové skupiny s důrazem na bydliště v sociálně vyloučené lokalitě, míru kvalifikace a 

úpadku na základních a středních školách, strukturu nezaměstnanosti a různých intervencí dalších 

institucí.  

 

 

Změna oproti sou časnému stavu: 

Nově stanovená kapacita klientů v rámci ambulantního poskytování služby. Vytvoření nové 

ambulantní služby pro cílovou skupinu s nově stanovenou kapacitou vzhledem k počtu cílové skupiny 

ve věku 15 – 26 let. . Zásadní změnou oproti současnému stavu je vytvoření takové služby, která 

dosud není poskytována a její vznik vychází ze strategického plánování sociálního začleňování na 

                                                 
6 U pobytových sociálních služeb myšleno počet lůžek. 
7 Uvádějte u všech pobytových služeb. 
8 Uvádějte u sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace,. 
9 Uvádějte u nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, terénních programů, kontaktních center. 
10 Uvádějte u krizové pomoci (ambulantní a terénní formy). 
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území města Toužim, na kterém se podílely veškeré relevantní subjekty, které se s problematikou 

sociálního začleňování setkávají.  Změnou tak je i společná potřeba města Toužim a obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit města Toužim pro realizací takové služby, která pracuje s uvedenou cílovou 

skupinou.  

 

 

B. POPIS POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

1. Poslání, cíle a zásady poskytování služby: 

Poslání, cíle a zásady poskytování služby: 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je nabídnout mladým lidem ve věku 15 – 26 let 

ze sociálně vyloučených lokalit v Toužimi a na Toužimsku alternativu k současnému rizikovému a 

pasivnímu trávení volného času a podpořit tak změnu způsobu života a chápání jejich životní situace, 

tak aby se mohli vymanit ze sociálního znevýhodnění. Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež aktivizovat mládež k vyvinutí úsilí nutného k začlenění a dosáhnout tak pozitivní změny 

v životním způsobu mládeže, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Součástí nabízených 

činností je poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a prevenci prohlubování sociálního 

vyloučení. 

Aktivity Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež směřují k naplnění těchto specifických cílů: 

- zajistit bezpečné prostředí a podmínky pro řešení konfliktů a nepříznivých životních situací 

- zvládání obtížných životních situací 

- snížení rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a 

rizikového chování a jednání 

- podpora začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti 

- zlepšení orientace ve společenském prostředí 

- aktivní přístup, samostatnost, vlastní odpovědnost, rozvoj osobnosti, vzájemný respekt a 

pomoc 

-  realizovat program zahrnující důležité informace, vzdělávání, poradenství a odbornou 

podporu týkající se řešení obtížných životních situací, prosazování práv, přijímání a plnění 

povinností, cílevědomého studia a profesního uplatnění, volby přátel, volby partnera a vedení 

harmonického rodinného života, sexuálního života atd. 

- poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou a právní podporu  

- zvládnutí zátěžového období dospívání 

- zapojení do dění v místní komunitě 

 

Sociální služba bude poskytována při dodržování následujících zásad: 

- maximální dostupnost (prostředí blízké prostředí cílové skupiny, adresa na hranici 

vyloučených lokalit a na místě s vhodnou dopravní dostupností pro klienty ze sociálně 

vyloučených  lokalit v částech obce Toužim, adresa v centru dění vzhledem k dostupnosti 

z částí města Toužim,bezplatnost, dobrovolnost, žádné požadavky na vstupní schopnosti a 

dovednosti) 

- respektování individuality, důstojnosti a práv uživatelů, partnerský přístup k uživatelům 

- vlastní podíl uživatelů na řešení jejich problémů 
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- zohledňování přání a nápadů uživatelů a možnost jejich soustavnějšího zapojení do příprav 

aktivit 

- důvěrnost služby směrem k uživatelům (možnost anonymity), mlčenlivost o osobních 

záležitostech uživatelů vůči externím subjektům  

- kvalifikovaný pracovní tým jednající vždy podle metodiky sociální služby, nezávisle a 

v souladu se zákony ČR  

- nevytvářet závislost klienta na sociální službě 

- sociální služba bude reagovat na aktuální potřeby klientů 

 

 

Změna oproti sou časnému stavu: 

Bude vytvořena nová sociální služba, která cíleně pracuje s okruhem osob dle věkové struktury a 

jejich specifikace. Bude kladen důraz na kvalitu poskytované služby tak, aby byly naplněny konkrétní 

cíle dle uvedených zásad poskytování služby.  Pro službu bude vytvořeno adekvátní materiálně 

technické zázemí (vybavené prostory, určená kapacita prostor) tak, aby bylo možné službu poskytovat 

dle uvedených zásad a v souladu se stanovenými cíli služby a dle stanovené kapacity, která vychází 

z potřebnosti služby. Budou tak eliminovány veškeré materiálně technické nedostatky pro kvalitní 

poskytování služby.  

 

 

2. Popis služby 

Napln ění základních činností ze zákona (zabezpečení základních činností a úkonů dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) 

A) výchovné, vzd ělávací a aktiviza ční činnosti  
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

2. pracovně výchovná činnost s dětmi 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 

 

2.1 Volno časové aktivity 

Pracovníci nízkoprahového zařízení budou v rámci činností nabízet volnočasové aktivity zaměřené 

na sport, hudbu, tanec, společenské hry, výtvarnou činnost. 

- Cílem je smysluplné trávení volného času, prevence rizikového chování a jednání a sociálně 

patologických jevů. Dílčím cílem je vedení klienta k tomu, že každá aktivita má svá pravidla, svůj 

začátek a svůj konec a sankce za porušení pravidel. Dílčím cílem je trávení volného času se svými 

vrstevníky a interakce mezi nimi. Aktivita probíhá za účasti pracovníka v sociálních službách. 

Součástí aktivity je i poskytování situační intervence ze strany sociálního pracovníka.  

- Jednoduché volnočasové aktivity jsou nabízeny pravidelně v rámci provozní doby zařízení a 

k tomuto účelu slouží především volnočasový klub.  

Materiálně technické požadavky 

Stůl pro 10 osob, židle, knihovna, uzamykatelná skříň, PC, stůl, židle, gauč, stolek, křesla, deskové 

hry, stolní fotbal, vybavení a materiál pro volnočasové aktivity , připojení k internetu 
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2.2 Besedy, diskuze 

Součástí nabídky zařízení budou besedy a diskuse k tématům, která jsou pro děti/mládež atraktivní 

nebo potřebné. Témata zařízení: rodinné vztahy, partnerské vztahy, bezpečný sex,  vstup do učiliště, 

na střední školu, šikana, příprava na hledání a získání zaměstnání, vstup do zaměstnání, udržení si 

práce, hospodaření s penězi,  závislosti (alkohol, drogy, gambling), zvyšování právního povědomí.  

- Cílem je reagovat na specifické podmínky ve kterých žijí klienti zařízení. Zlepšit jejich orientaci ve 

společenském a institucionálním prostředí a posílit tak jejich možnosti pro řešení obtížných životních 

situací. 

- Témata k besedám a diskuzím jsou připravovány sociálním pracovníkem a k některým tématům 

jsou zváni externí lektoři, nebo dobrovolníci z jiných institucí (lékař, policista, hasič) 

 

Materiálně technické požadavky: 

Stůl pro 15 osob, židle, dataprojektor, notebook, flipchart, fixy, uzamykatelná skříň, knihovna (regál 

na letáky a informační materiály) 

 

2.3 Doučování mládeže ve v ěku 15-26 let  

 

Cílová skupina:  

Mládež ve věku 15-26 let ze sociálně vyloučených lokalit města Toužim a místních částí města 

Toužim. Aktivita je určena studentům středních odborných škol a klientům,  

kteří si chtějí dokončit základní vzdělání, nebo uspět v přijímacím řízení na SOU, nebo uspět v 

reparátu.  

   

Cíle aktivity:  

Cílem  je naučit klienta učit se, posílit jeho sebevědomí, překonat nedostatky ve škole, pomoct s 

přípravou na reparát nebo na přijímací zkoušky.  

 

Metody práce:  

Pracovník v sociálních službách připraví s klientem individuální plán, který reaguje na aktuální 

potřebu a celkově na zvyšování celkové přípravy do školy. Doučuje klienta pravidelně, vede ho k 

pečlivosti, odpovědnosti a samostatné práci. Pracovník  v sociálních službách dle potřeby konzultuje 

s pedagogem klienta. K aktivitě je možné využít odborníky ze škol nebo veřejnosti.  

 

Plánovaná doba provozu aktivity:  

Aktivita probíhá dle dohody pracovníka v sociálních službách a klienta na základě aktuální potřeby 

klienta.  

 

Metody práce:  

Pracovníci zařízení pravidelně informují klienty o možnosti doučování. Doučování probíhá v klidném 

prostředí, tak aby byly zajištěny vhodné podmínky - například v konzultační místnosti. 
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Materiálně technické požadavky: 

Doučování probíhá v konzultační místnosti, 2 místa. PC, stůl, židle, křesla, stolek, uzamykatelná 

skříň, knihovna.  

 

B) zprost ředkování kontaktu se spole čenským prost ředím 
- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 

 

Zařízení bude realizovat diskuze a besedy k tématům, které napomůžou klientům v lepší orientaci ve 

společenském prostředí. Pracovníci také budou nabízet informace vyplývající z povinnosti poskytovat 

základní sociální poradenství. 

 

2.4 Základní sociální poradenství 

Sociální pracovník zařízení bude poskytovat běžné sociální poradenství v individuálních případech 

klienta. V rámci základního sociálního poradenství zprostředkuje i právní pomoc a další potřebné 

návazné služby, které vedou k úspěšnému řešení aktuální zakázky klienta v rámci individuálního 

plánu, který vytváří sociální pracovník s klientem.   

 

2.5 Exkurze 

V rámci zařízení budou pořádány exkurze do muzea, knihovny, ekologických statků, národních parků 

a památek apod.  

Cílem aktivity je zlepšit orientaci ve společenském prostředí a zvýšit znalost a povědomí o širším  

okolí Toužimska a Karlovarského kraje, zlepšit přístup k enviromentálnímu prostředí a vzbudit  

zájem o společenské a kulturní dění v okolí klientů a jejich zapojení do společnosti.  

Exkurze se konají pravidelně 4x do roka s následným společným vyhodnocením akce v zařízení a  

případnou debatou nebo diskuzí.  

Harmonogram exkurzí vybírá sociální pracovník.  

 

C) sociáln ě terapeutické činnosti  
Socioterapeutické činnostmi, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

 

Sociálně terapeutické činnosti budou součástí individuální práce sociálního pracovníka s klientem a 

budou vyplývat z jeho individuálního plánu. 

 

D) pomoc p ři uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů a při obstarávání osobních 
záležitostí  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob 

 

Pracovníci budou v mezích svých časových možností nabízet poradenství a pomoc při vyřizování 

běžných záležitostí (například vyřízení občanského průkazu, vyřízení průkazky na dopravu, 

kontaktování školy, sociálního kurátora, rodičů). Činnosti nízkoprahového zařízení nebudou fungovat 
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izolovaně, snahou bude informovat rodiče o aktivitách zařízení, například dnem otevřených dveří, 

činnosti zařízení budou také známy širšímu okolí například dnem otevřených dveří, webovými 

stránkami zařízení, sociálními sítěmi (facebookem apod.). 

 

Osoby z cílové skupiny budou informovány prostřednictvím obecních informačních tabulí, 

v městském tisku, na městských webových stánkách. Dále prostřednictvím příspěvkových organizací 

města, škol apod.  Klienti budou cíleně vyhledáváni i terénními pracovníky dalších služeb 

poskytovaných v centru. V rámci vytvořeného centra služeb tak dojde ke komplexnímu propojení při 

poskytování služeb sociální prevence. Jednotlivé služby budou spolupracovat a vzájemně si 

doporučovat vhodné klienty.  V rámci poskytování služby Nízkoprahové zařízení pro mládež bude 

prováděn i pravidelný street monitoring (letáky rozdávané v lokalitě, kontaktování dětí, mladých lidí a 

jejich rodičů přímo na ulicích, pořádání otevřených prezentačních společenských akcí.   

Informace o nízkoprahovém zařízení bude šířena i do míst, které navštěvují především i rodiče dětí a 

mládeže – obecní úřad v Toužimi, městské a státní  instituce - odbor sociálních věcí v Toužimi, Úřad 

práce v Toužimi. Informovány budou též všechny školy, jež na území města Toužim působí. Další 

zájemci se o sociální službě dozvědí i prostřednictvím informačních kanálů, které cílová skupina 

preferuje - od uživatelů, kteří již budou zařízení navštěvovat, či od informovaných obyvatel sociálně 

vyloučené lokality tedy předáváním informací mezi uživateli. 

Úvodní informace budou jednoduché a stručné, zpracovány  formou srozumitelnou cílové skupině  a 

zaměřené na nízkoprahovost a přitažlivé zájmové činnosti a akce.  

Uživatel se  může o službě dozvědět i na základě referencí v rámci sítě návazné péče například 

doporučením kurátora pro mládež, probační a mediační službou, školy apod.  

 

Přijímání nových uživatelů 

V průběhu vstupního pohovoru, který se odehrává při jedné z prvních návštěv nízkoprahového klubu, 

seznámí přítomný pracovník poskytovatele zájemce s následujícími skutečnostmi: 

- účel a průběh sociální služby, provozní řád zařízení 

- podmínky, za nichž může být zájemce odmítnut, a podmínky, za nichž může zájemce 

vypovědět smlouvu o poskytování služby 

- práva a povinnosti uživatele služby 

- možnosti a způsoby, jakými lze podat stížnost na poskytovatele či pracovníka služby 

- bezplatnost služby 

- možnost anonymity a podmínky ohlašovací povinnosti pracovníků zařízení 

- způsob vedení zápisů o konzultacích a intervencích a možnost do nich nahlédnout 

 

Během vstupního pohovoru se také pracovník klubu rámcově seznámí se situací zájemce a jeho 

aktuálními potřebami, aby mohl posoudit, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby a zda mu 

může být poskytnuta sociální služba, o kterou žádá. Sociální služba bude poskytována na základě 

smlouvy, která bude uzavírána přednostně ústně (bude pořízen zápis), na přání zájemce písemně 

(založena do evidence). Smlouva bude uživateli srozumitelná, bude vycházet z jeho potřeb a její 

přílohou bude individuální plán. 
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Metody práce, plánování pr ůběhu služby 

 

Kontaktní práce – poskytovatel sociálních služeb vytvoří prostor a situaci pro realizaci drobných 

individuálních plánů - cílených intervencí. Jde o vytvoření základního pracovního rámce potřebného 

pro realizaci konkrétního výkonu (činností a služeb). Jedná se o specifický druh kontaktu 

s uživatelem, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro 

rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování 

hranic komunikace s uživatelem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se 

využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru v přirozeném 

prostředí uživatele ( např. v kontaktní místnosti, na ulici, v klubu). 

 

Situační intervence – jde o sociálně pedagogickou práci v situacích s výchovným obsahem, které 

vznikají v prostoru zařízení. Pracovník při nich vstupuje do interakcí, které nastávají mezi uživateli 

služby, přináší podněty, reflektuje situaci a používá další techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný 

efekt situace. Jedná se především o poskytnutí zpětné vazby k aktuálnímu chování či situaci. Tyto 

zpětné vazby mohou být jak pozitivní, tak negativní – reflexe důsledků určitého způsobu chování 

nebo interakce na vzniklou situaci. Pracovník rozpozná výchovný potenciál takové situace a využije 

jej pro výchovný efekt u uživatele.  

 

Informační servis uživateli – v klubu bude možné získat přístup ke všem důležitým informacím, a to 

nejlépe v kontaktní místnosti. Informační servis je prováděn ústní formou, může být doplněn také 

písemnou formou - letáky, vytištění údajů. Tématicky mohou být informace zaměřeny na základní 

instrumentální témata (např. škola, rodina, shánění brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní 

témata (právní normy, bezpečný sex, rizika užívání návykových látek) nebo specifická témata - dle 

dohody s uživatelem. 

 

Poradenství – bude se odehrávat formou rozhovoru s uživatelem nejlépe v samostatné místnosti, 

bude zaměřené na vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění 

obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit. 

Poradenství v NZDM se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, 

školy, zaměstnání, volného času, sociálně právní a jiné. Poradenství je poskytováno s vědomím 

uživatele. Je společně definována jasná zakázka, cíl a výstup.  

 

Krizová intervence / Pomoc v krizi - řešení krizové situace, vzniklé v životě uživatele, která je spojena 

s negativním emočním prožíváním. Jde o diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí 

psychické krize a poskytnutí pomoci v traumatizující události, kterou uživatel služby neumí, nebo 

nezvládá řešit obvyklým způsobem. Může jít o pozorování chování uživatele s důrazem na 

posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách 

krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh 

opatření. Rozsah intervence závisí na tom, zda pracovník je kvalifikován pro krizovou intervenci. 

Pracovník bez kvalifikace poskytne uživateli v krizi pomoc pouze v rozsahu akutní intervence s 

odkázáním na odborníka, případně poskytne k odborníkovi doprovod. 
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Zprostředkování dalších služeb (doprovod) - jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních 

návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních ve vybraných institucích 

a zařízeních. 

Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele - jedná se intervence realizované pracovníkem (ústně, 

telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují uživatelův život. 

Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti). 

 

Případová práce - dlouhodobá individuální práce 

 

Případová práce se děje plánovaně, při zachování tohoto postupu: 

• společné vydefinování zakázky/dohody 

• vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek zakázky 

• vedení dokumentace, s kterou je uživatel obeznámen 

• pravidelné revize zakázky s uživatelem, při které se hodnotí dosavadní postup a naplňování  

  zakázky 

• práce s klientem má časový ráme, je stanoven její začátek a konec 

• konzultace vedení případu uživatele na intervizních a supervizních setkáních týmu 

• pravidelná reflexe 

 

Skupinová práce / práce se skupinou - cílená aktivita poskytovaná skupině uživatelů, zaměřená na 

rozvoj psychosociálních dovedností, časově (prostorově) ohraničená a zakončená vyhodnocením 

 

Práce s blízkými osobami - informační servis, poradenství poskytované blízkým osobám uživatele 

(rodiče, přátelé, kamarádi, …), realizovaný pouze se souhlasem uživatele. 

 

Pobyt v zařízení - rozumí se jím pobyt uživatele bez čerpání dalších služeb. Uživateli je poskytováno 

teplo, světlo, místo k sezení a odpočinku, základní zázemí, základní a složitější volnočasové aktivity. 

Zároveň je uživateli umožněna realizace osobních aktivit. 

 

Volnočasové aktivity - jde o aktivity, poskytující náplň volného času uživatelů, které nespadají do 

jiných výkonů NZDM: 

 

1. Základní jednoduché instrumentální aktivity, které uživatel realizuje z vlastní vůle a 

vlastní aktivitou, pracovníci je pouze zprostředkovávají (např. zapůjčí vybavení). Jedná se 

např. o poslech hudby, kreslení v běžných prostorách klubu, pouštění filmu, který si uživatelé 

sami vybrali. 

 

2. Složitější volnočasové aktivity, které realizuje uživatel z vlastní vůle a vlastní silou. Pracovníci 

je pouze zprostředkují nebo poskytnou podporu (návodnou pomoc), aby je uživatel 

mohl smysluplně využívat. Tyto aktivity jsou vytvářeny na základě zájmu a potřeb 

uživatelů a s jejich spoluúčastí. Jedná se například o hudební zkušebnu, taneční dílnu. 

Tyto aktivity mohou uživatelé vykonávat samostatně, bez instruktáže pracovníka. 
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3. Akce, které iniciovali sami uživatelé, a u jejich realizace dochází ke kooperaci mezi uživateli 

a pracovníky. Pracovníci usilují o zvýšení organizačních dovednosti uživatelů a 

jejich seberealizaci. 

 

4. Akce, které slouží ke zpestření rutiny (každodennosti) klubu nebo k propagaci zařízení - 

koncerty, turnaje, výjezdní akce atd. Připravují je sami pracovníci klubu a pokud je to 

možné, zapojují do realizace uživatele. 

 

5. Dílny - pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn lektor (interní nebo externí) 

pracovník. Uživatel může dílnu vyhledat a volně se zapojit do nabízených aktivit. 

 

Preventivní, výchovné a pedagogické programy - Speciální programy vytvořené dle specifických 

potřeb cílové skupiny a dané lokality. Preventivními programy jsou myšleny tzv. programy specifické 

prevence. Může se jednat například o: program prevence zneužívání toluenu, program prevence 

gamblerství, program prevence sexuálního zneužívání, preventivní programy obsahují předávání 

informací (ústně, nástěnky, letáčky, kampaně), besedy pro uživatele, probírání a nabízení tématu při 

kontaktní práci, program rozvoje schopností a dovedností důležitých pro vstup do sekundárního 

vzdělávání a na trh práce.  

 

Jednorázové či příležitostné programy 

Diskuse, beseda, komponovaný pořad a podobné aktivity realizované v zařízení buď interními nebo 

externími pracovníky. Lze vykázat např. jako: skupinová práce, informační servis, kontaktní práce. 

 

Dlouhodobé programy 

Programy především obsahují předávání specifických znalostí, nácvik specifických dovedností a 

chování. Mají vytvořenou samostatnou strukturu v rámci provozu NZDM (program, cíle, cílová 

skupina, evaluační mechanismy). Součástí je evaluace výsledků. Jejich uplatňování probíhá 

prostřednictvím standardních výkonů NZDM, především: kontaktní práce, situační intervence, 

informační servis uživateli, poradenství, besedy, diskuse, komponované pořady. Tyto složky jsou 

vzájemně provázány. 

 

Doučování 

Doučování školní či mimoškolní látky. Základní formou je doučování individuální. Doučování skupiny 

lze realizovat pouze na základě velmi specifických potřeb cílové skupiny a lokality (např. v sociálně 

vyloučených lokalitách, kde chybí další zařízení v rámci sítě služeb). Doučování může být 

dlouhodobé (např. pravidelná pomoc s přípravou na reparát nebo na přijímací řízení) nebo 

krátkodobé (asistence s domácí úlohou). Rozvoj kognitivních a motorických dovedností, hygienických 

a společenských návyků aj. (např. hygiena, schopnost hospodařit s penězi, orientace v čase) Lze 

vykázat např. jako: situační intervence, informační servis, skupinová práce, kontaktní práce. 
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Individuální plánování služeb 

Proces individuálního plánování chápeme v kontextu NZDM jako dlouhodobou kontinuální práci 

s uživatelem služby, který začíná se všemi uživateli uzavřením Dohody / Smlouvy o užívání služeb. 

V dohodě je souhlasem stvrzen tzv. adaptační cíl, který v důsledku znamená, že pokud on bude do 

NZDM docházet v souladu s pravidly, tak pracovníci mají prostor pro to, aby se s uživatelem 

plánovitě bavili a komunikovali s ním jeho potřeby a zakázky. Na základě dalších rozhovorů v rámci 

kontaktní práce, což může trvat různě dlouhou dobu, se s uživatelem uzavírá individuální zakázka. 

V NZDM může být individuální plán vytvořen pro krátkodobé i dlouhodobé zakázky uživatelů a je 

úzce propojen s individuální prací s uživateli klubu. Procesem plánování jsou chápány činnosti, 

intervence, během kterých se pracovníci aktivně zajímají o situaci uživatele, sledují jeho příběh v 

čase a obtížná témata řeší prostřednictvím poskytování výkonů dle pojmosloví NZDM - intervencí. 

Průběh individuálního plánování je třeba evidovat a mít o něm záznamy (revize, průběžné stanovení 

dílčích cílů, hodnocení dosažených cílů, uzavření plánu). Konkrétním výstupem procesu 

individuálního plánování je individuální plán - jehož podoba může být různá, ale měl by obsahovat 

níže uvedené náležitosti. Často má podobu jakési složky (kazuistiky, karty ....),kde se v čase 

zaznamenává uživatelův příběh a jeho řešení. 

 

Individuální plán služeb 

Individuální plán služeb je výstupem z procesu individuálního plánování s uživatelem, má ústní nebo 

písemnou podobu. Individuální plán je vázán na zakázku uživatele a končí naplněním cíle. 

Individuální plán obsahuje dohodu zařízení (zastoupeného pracovníkem) a uživatele, která stanoví: 

 

• jméno klíčového pracovníka, který je odpovědný za plánování a průběh služby 

• cíl, ke kterému má poskytnutí služby směřovat 

• kritéria, dle kterých se bude hodnotit dosažení cílů (jak poznáme, že již bylo cíle dosaženo) 

• prostředky, kroky, které povedou k dosažení cílů 

• termín vyhodnocení, revize dohody. 

 

Individuální plán služeb bude pravidelně hodnocen, případně revidován. Celý proces se dá pochopit 

jako plynulý průchod uživatele službou. Prvokontakt - dohoda/smlouva-plánování-ukončení služby. 

Poskytovatel služby je schopen doložit (ze své evidence, zápisů) že plánování a naplňování 

individuálních plánů probíhá. Jako výstup a doložení plánování může sloužit např. průvodce 

prvokontaktem (pokud zařízení má) nebo záznam o prvokontaktu - záznam o dohodě/smlouvě nebo 

písemná dohoda/smlouva - plán/kazuistika/karta uživatele - záznam o ukončení využívání služby. 

 

Poskytování služby v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež bude podléhat všem pravidlům 

vyplývajícím ze zákona o sociálních službách, ze standardů kvality sociálních služeb a z metodiky 

poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Jedná se zejména o tato 

pravidla: 

- pravidla pro informování zájemce o službu 

- pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o službu 

- pravidla pro uzavírání smluv se zájemci o služby 

- pravidla pro vyřizování stížností 
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- pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením 

- pravidla pro předcházení střetu zájmů 

- pravidla pro situacích, při nichž může dojít k ohrožení či porušení práv uživatelů služeb 

- pravidla pro zavádění standardů kvality sociálních služeb 

- pravidla pohybu v zařízení 

Závazným souborem pravidel pro pracovníky poskytovatele služby bude Etický kodex sociálních 

pracovníků. S důrazem na  respektování lidských práv, individualitu a možnosti seberealizace. 

Přesná konkrétní pravidla budou stanovena ve spolupráci s poskytovatelem služby zejména pro 

přijímání a odmítání zájemců o poskytování sociální služby, které vnímáme jako klíčové: 

- nízkoprahové zařízení přijme zájemce, kteří splňují věkovou hranici, naplňují znaky 

sociálního znevýhodnění cílové skupiny tohoto projektu, cíle zájemce se shodují s náplní, 

rozsahem a možnostmi služby, zájemce je možné motivovat pro účast v programu klubu 

nebo se mu program líbí a projevuje sám vůli službu využít 

- v programu zařízení může setrvat uživatel, jehož potřebu může klub řešit a který se bude řídit 

pravidly klubu, nebude pod vlivem omamných látek, nebude ohrožovat zdraví své, zdraví 

ostatních či vybavení zařízení 

Nízkoprahové zařízení odmítne poskytování služby kromě případů, kdy zájemce/uživatel nebude 

splňovat kriteria či dodržovat pravidla uvedená výše také tehdy, když bude situace zájemce 

vyžadovat specifickou péči, kterou klub neposkytuje, dále tehdy, když stav zájemce/uživatele není 

vhodný pro styk s dalšími osobami (nemoci apod.) a samozřejmě v situaci, kdy je naplněna kapacita 

zařízení; odmítnutým osobám bude poskytnuta informace a kontakty na zařízení a služby, které jsou 

pro ně vhodné. 

 

 

 
 

Změna oproti sou časnému stavu: 

Vytvoření nové sociální služby a ucelené nabídky provázaných aktivit, která dosud ve městě Toužim 
chybí. Vytvoření materiálně technické základny pro poskytování služby. Využití metod sociální práce 
pro práci s klienty.  
 

 

3. Fakultativní činnosti 

Zde popište stávající či plánované fakultativní služby a jejich vazbu na registrovanou sociální službu. 

Z popisu musí být zřejmé cíle činnosti, zdůvodnění potřebnosti činnosti, pro koho jsou služby určeny 

(cílová skupina, počet osob v jednom okamžiku a za 12 po sobě jdoucích měsíců), kdy budou 

poskytovány (roční období, provozní doba apod.), jaké metody práce budou použity apod. 

 

1.   Volno časové aktivity 

Součástí Nízkoprahového zařízení je volnočasový klub. Jedná se o prostor, ve kterém lze realizovat 

jednoduché volnočasové aktivity dle výběru klientů. Poslech hudby, hraní her, sledování filmů. 
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Volnočasový klub je otevřen dle otevírací doby Nízkoprahového zařízení pro mládež a splňuje 

podmínku nízkoprahovosti. Volnočasový klub je k dispozici dle provozní doby Nízkoprahového 

zařízení pro mládež.  

 

1.1  Taneční dílna  

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou je mládež od 15 – 26 let ze sociálně vyloučených lokalit města Toužim a částí obce 

města Toužim. Jedná se především o lokality v ulicích Pivovarská, Družstevní, Plzeňská, Sídliště a 

částí obce Komárov, Bezděkov, Kojšovice, Kosmová a Prachomety. Časový rozsah poskytování 

činnosti je upraven podle dopravní dostupnosti z částí města Toužim.  

Cíle aktivity: 

Cílem je nabídnout smysluplné trávení volného času jako alternativu k bezcílnému trávení volného 

času a předcházet tak různým projevům rizikového jednání a chování. Dílčím cílem je naučit klienty 

dodržování určitých harmonogramů činností. Klient nepřímo zjišťuje, že určitá aktivita má svůj 

začátek, konec a jasná pravidla a sankce za porušení pravidel. Klient se tak učí i plánovat aktivity ve 

svém volném čase. Dalším dílčím cílem je účast klientů na vytváření akcí pro veřejnost a spoluúčast 

při vytváření programu takových akcí. Taneční dílna navazuje na zájem cílové skupiny o pohybově – 

taneční aktivity, pro které v současné době schází zázemí. Jedním z dalších dílčích cílů je tedy 

prostřednictvím zájmové aktivity vzbudit zájem cílové skupiny o další aktivity Nízkoprahového 

zařízení a více tak zapojit cílovou skupinu do aktivit Nízkoprahového zařízení a prostřednictvím 

volnočasových aktivit nabízet i další pomoc – sociální poradenství, pomoc při řešení obtížných 

životních situací apod.  Jedním z dílčích cílů je i naučit klienta vytrvalosti a pravidelnosti.  

Plánovaná doba provozu a kapacita aktivity: 

Provozní doba taneční dílny je 3x týdně v rozsahu 3 hodin. Okamžitá kapacita Taneční dílny je 20 

klientů a 40 klientů v období 12 po sobě jdoucích měsíců.  

Metody práce: 

Taneční dílna bude probíhat pod vedením pracovníka v sociálních službách a cílem bude aktivizovat 

klienty tak, aby se jim dostalo určité podpory ke spolupodílení se na aktivitách Taneční dílny tak, aby 

se uživatel spolupodílel z vlastní vůle a vlastní silou. Pracovník potom nabízí návodnou pomoc a 

podporu. Z této složitější volnočasové aktivity můžou vzejít i akce, které iniciovaly sami uživatelé – 

například představení pro veřejnost , nová choreografie tanců apod. Cílem je zvýšení organizačních 

dovedností uživatelů a jejich vlastní seberealizace. Po ukončení Taneční dílny vyhodnotí pracovník 

klubu s uživateli její průběh. Nedílnou používanou metodou ze strany pracovníka zařízení je i situační 

intervence, kdy vhodně reaguje na určité projevy klientů klubu.  

 

 

1.2  Hudební dílna  

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou je mládež od 15 – 26 let ze sociálně vyloučených lokalit města Toužim a částí 

města Toužim. 
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Cíle aktivity: 

Cílem je nabídnout možnosti vlastní seberealizace a zvyšování organizačních dovedností uživatelů a 

nabídnout možnost rozvíjení talentu a hudebního nadání uživatelů.  

Plánovaná doba provozu a kapacita aktivity: 

Provozní doba hudební dílny je 2x týdně v rozsahu 3 hodin. Okamžitá kapacita je 8 klientů a roční 

kapacita 30 klientů.  

Metody práce: 

Hudební dílna bude probíhat pod vedením pracovníka v sociálních službách, který bude poskytovat 

návodnou pomoc a podporu klientům.  Z této aktivity můžou vzejít i akce,které iniciovaly sami 

uživatelé – například představení pro veřejnost, propagace zařízení apod. Po ukončení Taneční dílny 

vyhodnotí pracovník klubu s uživateli její průběh. Dílčím cílem je zapojit klienty dílny tak, aby sami 

dokázali poskytovat podporu a pomoc dalším uživatelům Hudební dílny. V rámci aktivity není 

vyloučeno dobrovolnictví zkušených muzikantů, kteří se mohou do aktivit Hudební dílny dobrovolně 

zapojit a poskytovat odborné rady a další potřebnou pomoc. Potřebnost hudební dílny vychází ze 

sledování zájmů mládeže v sociálně vyloučených lokalitách, kde je určitou skupinou mládeže 

vyhledávaným zájmem tvoření hudby. Jedním z dílčích cílů je tak i vyhledávání nových talentů a 

jejich podpora.  

 

1.3 Dramatická dílna 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou klienti NZDM od 15 – 26 let ze sociálně vyloučených lokalit města Toužim a 

místních částí města Toužim. Jedná se o mladé lidi, kteří vyrůstají v sociálně nepodnětném prostředí 

ohroženém sociálním vyloučením a kteří jsou ve zvýšené míře vystaveni riziku sociálně 

patologických jevů. Zároveň mají často nízkou kvalifikaci a zaujímají pasivní přístup k utváření 

vlastního života. 

Cíle aktivity: 

Rozvoj kreativity, estetického vnímání a uměleckého způsobu vyjádření, odbourání trémy pro 

vystupování na veřejnosti, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, schopnost týmové 

spolupráce, schopnost dramaticky ztvárnit běžné denní situace, účastníci jsou schopni vytvořit, 

nacvičit a zahrát divadelní představení či dramaticky ztvárnit zadané téma. Očekává se výstup 

z aktivity v podobě realizovaných divadelních představení v rámci akcí NZDM či akcí pro širokou 

veřejnost. 

Plánovaná doba provozu a kapacity aktivity: 

Aktivita je realizována formou zájmové dílny 1x týdně v rozsahu 2 hodin dle potřeby a zájmu 

účastníků. Okamžitá  kapacita pracovníka je 10 účastníků (dodržení individuálního přístupu spolu se 

zachováním skupinové dynamiky ). Tato aktivita je pravidelná .Roční kapacita je 25 klientů.  

Metody práce: 

Aktivita je zaměřená na dramatické zpracování běžných reálných situací ze života a zkušenosti 

účastníků a jejich přetvoření v divadelní představení, vychází z prvků dramaterapie, dává prostor pro 

svobodné umělecké vyjádření účastníků (např. formou vlastního autorského ztvárnění), v účastnících 
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rozvíjí cit pro estetické vnímání a dramatizaci. 

Využití prvků dramaterapie, mluvní a rétorická cvičení, procvičování  jazykolamů,, využití diktafonu, 

dramatizace běžných situací ze života, pohybové a psychosociální techniky, práce se skupinovou 

dynamikou, zohlednění individuálního přístupu a výrazových možností každého účastníka, nácvik 

prezentačních a komunikačních dovedností, práce s metaforou a symbolem, vlastní autorská činnost 

(např. psaní scénáře), pantomima, práce s mimikou a výrazem, sdílení zkušeností ve skupině, řízená 

i neřízená diskuze, pořízení videozáznamů z představení, využití prvků z tanečně-pohybové terapie. 

 

1.4 Výtvarná dílna 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinu tvoří mládež od 15-26 let ze sociálně vyloučených lokalit města Toužim a částí 

města Toužim.  

Cíle aktivity: 

Výtvarná dílna slouží k tomu, aby uživatele seznámila s rozmanitými výtvarnými technikami, 

materiály, s využitím druhotných surovin a přírodnin při netradičních výtvarných postupech vedoucích 

k rozvoji ekologického a estetického cítění. 

Cílem výtvarné dílny je rozvoj estetického cítění dětí, objevování radosti z vlastního tvoření 

s přihlédnutím k individuálnímu rozvoji dětí.  

Hlavním úkolem je, aby si uživatelé maximálně osvojili základní pracovní dovednosti a návyky, zvládli 

zacházení s jednoduchými nástroji a pomůckami, získali základní vědomosti o různých materiálech, 

nástrojích, případně pracovních postupech, dodržovali základní pravidla hygieny a bezpečnosti 

práce. Uživatelé se učí včasným příchodům a dodržování stanovených pravidel nízkoprahového 

klubu i na všech jeho dílnách.  

Plánovaná doba provozu a kapacity aktivity: 

Plánovaná doba provozu je 2x týdně. Maximální kapacita aktivity je 7 klientů. Roční kapacita je 12 

klientů.  

Metody práce: 

Nejčastěji používanými metodami jsou: rozhovor, popis, pozorování, instruktáž či vysvětlování 

s názorným příkladem.  

Pracovní dovednosti a návyky se utvářejí dlouho a postupně. K jejich prohloubení dochází vždy 

praktickým a systematickým procvičováním. Další používanou metodou i samostatná práce a její 

vyhodnocení.  
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2.   Vzdělávací aktivity 

Mimo individuální doučování a přípravu na vzdělávání a zvyšování kvalifikace jsou pravidelně 

pořádány další vzdělávací aktivity. 

2.1 Seminá ře, přednášky a besedy . 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou je mládež ve věku 15-26 let ze sociálně vyloučených lokalit Toužimi a  částí města 

Toužim. 

Cíle aktivity: 

Cílem je zlepšit orientaci ve společenském a institucionálním prostředí a poskytovat klientům 

informace potřebné ke zvládání obtížných životních situací. Dílčím cílem je motivace klienta pro 

uplatnění na trhu práce a zvyšování kvalifikace, prevence sociálně patologických jevů a rizikového 

chování a jednání. Cílem je odkrýt zdravé vzorce chování, rozvoj sociálních dovedností, 

komunikačních schopností (umět se představit, říci svůj názor bez agrese apod.). Odkrýt rizika rizika 

negativních životních návyků jako jsou gamblerství, zneužívání návykových látek, nebo rychlé 

půjčky.   

Plánovaná doba provozu a kapacita aktivity: 

Semináře, přednášky a besedy budou pořádány pravidelně 1x měsíčně v rozsahu 2 – 3 hodiny. 

Okamžitá kapacita akce je 18 klientů. Roční kapacita je 60 klientů.   

Metody práce: 

Semináře, přednášky a besedy budou se budou týkat především preventivních témat. Jedná se 

především o prevenci užívání návykových látek, prevence kriminality a vandalství, dopravní 

bezpečnost, zásady slušného chování, poskytování první pomoci apod. Dalším okruhem zvolených 

témat budou témata, která budou určena pro další vývoj uživatelů služby. Jedná se především o 

témata vzdělávání, orientace v institucionálním prostředí, volba povolání, zvyšování kvalifikace, 

hledání volných míst na trhu práce, rizika nelegálního zaměstnání, rizika spojená s dluhy, základní 

právní povědomí apod. Potřebnost takového vzdělávání vychází z potřeb obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit. Jednak je to neznalost institucionálního prostředí, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, neuvědomělost vztahu mezi získávání kvalifikace a uspěním na trhu práce.  

Semináře, přednášky a besedy budou probíhat pod vedením sociálního pracovníka a lektorů 

k určitým tématům. Harmonogram seminářů, přednášek a besed bude sestavovat sociální pracovník 

s ohledem na potřebnost uživatelů a zájem uživatelů o různá témata. Po skončení přednášky nebo 

semináře následuje debata mezi uživateli, kterou moderuje, případně facilituje sociální pracovník. 

Aktivita probíhá v rámci osobního kontaktu – uživatel – lektor/ uživatel – sociální pracovník.  

 

2.2 Pracovní poradenství pro mládež 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 15 – 26 let se specifickými vzdělávacími potřebami, 

kteří jsou ohroženi předčasným ukončením vzdělávací kariéry. Specifika jejich potřeb jsou dána 

podmínkami sociálně vyloučeného prostředí, ve kterém vyrůstají. Automaticky reprodukují vzorce 
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chování svých rodičů, kteří mají ve většině případů dosažený pouze základní stupeň vzdělání, 

nespojují si dosažené vzdělání s možností nalézt vhodné zaměstnání a dosáhnout tak odpovídající 

životní úrovně. 

Cíle aktivity: 

Cíle je zvýšit úspěšnost klientů ve vzdělávání a kariéře mládeže, která vyrůstá v podmínkách 

sociálního vyloučení. Podpořit klienta při hledání plnohodnotného uplatnění na trhu práce a vymanit 

se tak z podmínek sociálního vyloučení. Dílčím cílem je přispět k rozvoji kompetencí důležitých pro 

nalezení vhodného uplatnění na trhu práce a dosažení odpovídající životní úrovně.  

Plánovaná doba provozu a kapacita aktivity: 

Aktivita je realizována a nabízena každý den s minimální časovou dotací 2 hodiny/den. Okamžitá 

kapacita je 1 klient, se kterým pracuje pracovník. Roční kapacita je 30 klientů.  

Metody práce: 

Pracovní  poradenství se zaměřuje na oblast předprofesní přípravy. Činnost snižuje práh dostupnosti 

sociálních, vzdělávacích a zaměstnanostních služeb v místě dostupných pro klienty na jedné straně, 

na straně druhé podobně snižuje „vysoký práh“ v přístupu zaměstnavatelů k příslušníkům cílové 

skupiny prostřednictvím individuální práce se zástupci institucí (místní školy, zaměstnavatelé) i 

potencionálními zaměstnanci, tedy klienty. Těm poradce nabízí aktivity, při nichž s nimi efektivně a 

nerizikově tráví volný čas, získává si jejich důvěru, posiluje smysl pro dodržování pravidel, 

respektování hranic a dodržování povinností. Podstatnou složku práce tvoří pomoc při mimoškolní 

přípravě (doučování), věnuje se besedám, workshopům a podobným vzdělávacím akcím.  

V rámci této činnosti budou využívány téměř všechny metody práce, které jsou využívány v rámci 

služby NZDM. Konkrétně budou využívány tyto metody práce: Kontaktní práce, situační intervence, 

informační servis, poradenství, krizová intervence, případová práce, skupinová práce, kontakt 

s institucemi, zprostředkování dalších služeb (doprovod), práce s blízkými osobami, doučování, 

odměnové či zážitkové akce.  

 

3.   Sportovní aktivity 

3.1  Posilovna 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou této aktivity je mládež od 15-26 let ze sociálně vyloučených lokalit Toužimi a částí 

města Toužim. 

Cíle aktivity: 

Cílem je nabídnout možnost smysluplného trávení volného času a předcházet tak sociálně 

patologickým jevům v rámci prevence užívání návykových látek. Cílem je nabídnout tak mládež 

možnost vlastní seberealizace. Dílčím cílem je tak vytvořit pro cílovou skupinu lákavou aktivitu, díky 

níž dostanou informace o dalších možnostech Nízkoprahového zařízení pro mládež a budou se moci 

do těchto aktivit zapojit.  

Plánovaná doba provozu a kapacita aktivity: 

Pravidelně 2x týdně v rozsahu 4 hodiny. Okamžitá kapacita aktivity jsou 4 osoby. Roční kapacita 

aktivity je 30 osob. 
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Metody práce: 

Klient nepřímo zjišťuje, že určitá aktivita má svůj začátek, konec a jasná pravidla a sankce za 

porušení pravidel. Klient se tak učí i plánovat aktivity ve svém volném čase. Aktivita bude vedena 

pod dohledem pracovníka v sociálních službách. V rámci aktivity není vyloučeno zapojení 

dobrovolníků (trenérů jiných sportovních aktivit, učitelů tělesné výchovy apod.) , kteří tak dokáží u 

klientů vzbudit zájem o jiné sportovní aktivity ve městě Toužim a budou tak mít možnost se aktivně 

zapojit do společenského prostředí.  

 

3.2 Streetball 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou aktivity je mládež od 15-26 let ze sociálně vyloučených lokalit města Toužim a částí 

města Toužim. 

Cíle aktivity: 

Cílem je nabídnout smysluplné trávení volného času prostřednictvím sportovní aktivity. Dílčím cílem 

je vytvořit pro cílovou skupinu takovou aktivitu, která je učí pravidlům, zdravé soutěživosti a fair play.  

Klient zjišťuje, že aktivita má svůj začátek, konec a jasná pravidla a sankce na porušení pravidel. 

Jedním z dílčích cílů je i prevence užívání návykových látek.  

Plánovaná doba provozu a kapacita aktivity: 

Aktivita bude probíhat min. 2x týdně (pokud bude aktivitu možno realizovat – duben až říjen) 

v rozsahu 2 hodiny. Okamžitá kapacita aktivity je 6 osob. Roční kapacita je 20 osob.  

Aktivita bude probíhat v prostoru k tomu vymezeném. U objektu bude vytvořeno zázemí vedle 

parkovacích ploch s vybavením pro aktivitu (koš). 

Metody práce: 

Aktivita bude zpočátku  vedena pracovníkem v sociálních službách. V rámci aktivity se počítá se 

zapojením dobrovolníků jak z řad trenérů jiných sportů, učitelů tělesné výchovy, tak i z řad cílové 

skupiny Nízkoprahového zařízení pro mládež. Aktivita má jasně určená pravidla a klient tak nepřímo 

zjišťuje, že každá aktivita má svá pravidla a sankce za porušení pravidel. Při aktivitě budou 

využívány metody sociální práce, převážně situační intervence.  

 

 

Změna oproti sou časnému stavu: 

Vytvoření nových fakultativních aktivit na základě potřeb potenciálních klientů v sociálně vyloučených 

lokalitách, které posilují komunikační dovednosti a schopnosti klientů. Budou realizovány nové aktivity, 

které působí preventivně a odkrývají vzorce zdravého chování. Prostřednictvím aktivit se klient učí 

pravidelnosti a vytrvalosti. Vytvoření nových fakultativních činností, které jsou pro cílovou skupinu 

zajímavé a jejichž prostřednictvím se dozví o další nabídce zařízení a bude jim poskytnuta možnost 

iniciovat další zajímavé aktivity.  
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4. Prostory, materiální a technické vybavení (bezba riérovost) v p řípadě zařízení sociálních 

služeb a prostor pro fakultativní činnosti 

Uveďte jednotlivé místnosti s informací o jejich využití (pro jakou aktivitu budou využity, pro kolik 

osob) a jaké je k tomu zapotřebí vybavení (vybavení, které chcete pořizovat z projektu, bude 

uvedeno také v investičním záměru).  V případě rozšiřujících a inovativních služeb musí být z popisu 

zřejmé, jak se změní prostorové uspořádání, případně vybavení nových služeb a činností oproti 

původnímu stavu. 

 

1. Volno časový klub (Kontaktní místnost) 

Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. Ve volnočasovém klubu se 

realizují základní jednoduché instrumentální volnočasové aktivity. Jedná se především o poslech 

hudby, kreslení, čtení, prostor pro diskuzi s vrstevníky. V prostoru je poskytována situační intervence 

(pracovník vstupuje do interakcí mezi uživateli a nabízí zpětnou vazbu). V prostorech je posyktován 

informační servis uživatelům. Místnost slouží pro pobyt v zařízení -  rozumí se jím pobyt uživatele 

bez čerpání dalších služeb. Uživateli je poskytováno teplo, světlo, místo k sezení a odpočinku, 

základní zázemí, základní a složitější volnočasové aktivity. Zároveň je uživateli umožněna realizace 

osobních aktivit. Okamžitá kapacita je 25 osob. 

 

Vybavení místnosti: 

Rohový gauč, konferenční stolek, stůl pro 10 osob, 10 židlí, knihovna, stůl s PC, nástěnky, 

uzamykatelná skříň pro materiál pro volnočasové aktivity , informační nástěnky, CD přehrávač, stolní 

fotbal 

 

2. Konzulta ční místnost 

Zajištění adekvátních podmínek pro osobní konzultaci s klientem při zajištění soukromí pro řešení 

zakázky klienta a sestavování individuálních plánů. V místnosti probíhá osobní konzultace 

s klientem, sestavení individuálního plánu, případová práce, zprostředkování dalších služeb, základní 

sociální poradenství, krizová intervence. Okamžitá kapacita místnosti 2 osoby. Konzultační místnost 

slouží jako administrativní zázemí pro jednoho sociálního pracovníka.  

 

Vybavení místnosti: 

Stůl pro pracovníka, PC, dvě křesla, stolek, multifunkční tiskárna, uzamykatelná skříň 

 

3. Učebna 

Zajištění podmínek pro skupinovou práci, složitější volnočasové aktivity a aktivity, které iniciovali 

sami uživatelé.  V místnosti probíhá skupinová práce, volnočasové aktivity, Dlouhodobé programy 

pro osvojení specifických znalostí a dovedností a semináře, besedy, přednášky.  Místnost bude 

využívána i pro projekci například Jednoho světa na školách a dalších výchovně-pedagogických 

snímků. Místnost bude využívána i pro individuální nebo skupinové doučování. Okamžitá kapacita je 

15 uživatelů.  

 

Vybavení místnosti: 

Stůl pro 15 osob, 2x PC + stoly a židle, dataprojektor, plátno, uzamykatelná skříň 
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4. Místnost pro hudebn ě dramatické aktivity 

Místnost bude mít multifunkční zaměření. V místnosti bude probíhat Taneční dílna, Dramatická dílna 

a Hudební dílna a akce pro veřejnost, složitější volnočasové aktivity a aktivity, které iniciovaly sami 

uživatelé. Místnost může být využita i pro větší projekce. Místnost bude využívána i pro větší 

vzdělávání.  Okamžitá kapacita místnosti bude 20 osob.  

 

Vybavení místnosti: 

Zrcadla, skříň, dataprojektor, plátno, bicí souprava, klávesy, baskytara, kytara, mix, reproduktory, 

mikrofon, cd přehrávač 

 

5. Posilovna 

V místnosti bude zajištěno bezpečné prostředí pro posilovací cviky a různá kondiční cvičení. 

Okamžitá kapacita posilovny jsou 4 klienti.  

 

Vybavení místnosti: 

Žebřiny, posilovací lavičky, činky, žíněnky, posilovací multifunkční stroj. 

 

6. Kancelá ř zaměstnanc ů 

V místnosti bude zajištěno adekvátní zázemí pro zaměstnance služby a managmant služby. Bude 

zde probíhat plánování práce pracovníků, porady pracovníků a individuální konzultace pracovníků 

s managerem služby. 

 

Vybavení místnosti: 

1x notebook, 1x PC, tiskárna,  2x stůl, 4x židle, uzamykatelná skříň, knihovna, nástěnky 

 

7. Sklad 

Místnost bude sloužit pro skladování potřeb a materiálu pro práci s uživately.  

 

Vybavení místnostI: 

30x židle, vybavení pro outdoorové a sportovní aktivity a další materiál pro práci s cílovou skupinou.  

 

Služba Nízkoprahové zařízení pro mládež bude poskytována v  budově v majetku města Toužim. 

V budově bude poskytováno více služeb sociální prevence.  Podmínka nízkoprahovosti vzhledem 

k rozložení prostor bude naplněna především tím, že služba bude situována v přízemí budovy a 

vstup do volnočasového klubu nízkoprahového zařízení bude co nejblíže ke vchodu do budovy. 

Většina aktivit nízkoprahového zařízení včetně fakultativních činností budou poskytovány v přízemí 

budovy. Vchod do přízemí budovy a veškeré vstupy v přízemí budovy budou bezbariérové. 

Materiální a technické vybavení prostor nízkoprahového zařízení bude adekvátně zajištěno vzhledem 

k potřebám služby a poskytovaných fakultativních činností.  

Prostory a jejich vybavení k jednotlivým plánovaným aktivitám jsou navrženy v rozsahu nezbytném 

pro zajištění služby, s ohledem na velikost cílové skupiny a přiměřenost okamžitých kapacit 

jednotlivých aktivit. 
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Změna oproti sou časnému stavu: 

Vznik nové služby a materiálně technické základny pro poskytování této služby  s prostorovým 

uspořádáním a vybavením v rozsahu nezbytném pro zajištění této služby a fakultativních aktivit.  

Prostory, materiální a technické vybavení pro službu byly navrženy s ohledem na velikost cílové 

skupiny.  

 

 

 
 

C.  FINANČNÍ NÁROČNOST PROVOZU SOCIÁLNÍ SLUŽBY A 
FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ 

 
Nevyplňuje se v případě sledování příjmů (viz příloha Výpočet výše dotace). 
 
Předpokládané finan ční náklady na službu: 
 

Období udržitelnosti 
Náklady 

Rok 1. Rok 2. Rok 3. Rok 4. Rok 5. 
Personální 
náklady 

1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 

Materiál, 
telefony, 
internet, atd. 

96 000 
 

96 000 
 

96 000 
 

96 000 
 

96 000 
 

Cestovné a 
vzdělávání 
pracovník ů 

28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 

Energie, 
média, 
údržba 

143 000 150 000 153 000 156 000 159 000 

CELKEM 1 597 000 1 604 000 1 607 000 1 610 000 1 613 000 
Náklady mohou být vyjádřeny po skupinách např. osobní náklady, materiál, služby. 
 
 
Předpokládané zdroje financování služby: 
 

Období udržitelnosti Zdroje 
financování Rok 1. Rok 2. Rok 3. Rok 4. Rok 5. 

OP LZZ 1 597 000 1 604 000    

Dotace MPSV      

Dotace KRAJ      

Dotace MĚSTO      
Dotace OP VK      
Dotace EU 
prog.obd.   
2014 - 2020 

  1 607 000 1 610 000 1 613 000 

      
CELKEM 1 597 000 1 604 000 1 607 000 1 610 000 1 613 000 
Zdroje financování uvádějte konkrétní, například dotace státu na podporu sociálních služeb, granty 
města v sociální oblasti, úhrady od uživatelů apod. 
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Alternativní zdroje financování pro p řípad absence zdroj ů OPLZZ v tomto i p říštím 
programovacím období (2014-2020): 
  

Období udržitelnosti Zdroje 
financování Rok 1. Rok 2. Rok 3. Rok 4. Rok 5. 

OP LZZ      

Dotace MPSV 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 

Dotace KRAJ 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Dotace MĚSTO 127 000 134 000 137000 140000 143 000 

Dotace OP VK 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 

Dotace EU 
prog.obd. 2014 
- 2020 

     

      
CELKEM 1 597 000 1 604 000 1 607 000 1 610 000 1 613 000 
 
 
D. POPIS PERSONÁLNÍHO ZAJIŠT ĚNÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY 
 

1. Personální a organiza ční zajišt ění 

Tabulku je možné přizpůsobit s ohledem na počet sociálních služeb a fakultativních činností (přidáním 
sloupce). 
 

 Současný stav Stav po zm ěně v případě 
realizace projektu 

Pozice* 
(1 pracovník) 

Služba 
(úvazek) 

Fakultativní činnost 
(úvazek) 

Služba 
(úvazek) 

Fakultativní 
činnost 
(úvazek) 

 Sociální pracovník 0 0 2 0 

 Pracovník 
v sociálních službách 

0 0 0 1,5 

 Administrátor 0 0 0,4 0 

 Manažer 0 0 0,4 0 

Celkem 0  0 2,8 1,5 

 
* například: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pedagogický pracovník pro SAS 
 
 
2. Popište zajišt ění supervizí a vzd ělávání pracovník ů: 

 

Poskytovatel služby zajistí vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

v rámci zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách. Stejně tak bude zajištěna i kvalifikace 

pracovníků  zařízení. Poskytovatel vytvoří vhodné podmínky pro zajištění individuální(případové) a 

skupinové supervize pod vedením odborných pracovníků tak, aby byla zvyšována kvalita 

poskytované služby.  

 




