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Abstrakt (česky)
Diplomová práce se zabývá tématikou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Práce
je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V začátku teoretické práce je přiblížena práce
s rizikovou mládeží, teorie vzniku rizikového chování a jeho jednotlivé typy. Podrobně je zde
představeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež včetně legislativního ukotvení, principů,
cílové skupiny a jednotlivých metod práce. V závěru teoretické části je popsán systém
hodnocení sociálních služeb a aktuální dění v této oblasti. Empirická část obsahuje metodologii
výzkumu, výsledky výzkumného šetření a vyhodnocení. Cílem práce je srovnání zařízení
hlavního města Prahy a Středočeského kraje a porovnání představ o cílech práce mezi
vedoucími a jejich podřízenými. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní metoda, kdy byl sběr dat
uskutečňován pomocí polostrukturovaných rozhovorů.

Abstract (in English):
This diploma thesis deals with the theme of low-threshold facilities for children and
youth. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. At the beginning of the
theoretical work, work with risky youth, the theory of risky behavior and its individual types
is approached. In detail, a low-threshold facility for children and young people is introduced,
including legislative anchoring, principles, target group and individual working methods. At
the end of the theoretical part is described system of social services assessment and current
events in this area. The empirical part contains research methodology, research results and
evaluation. The aim of the thesis is to compare the facilities of the capital city of Prague and
the Central Bohemian region and to compare the ideas about the goals of work between the
managers and their subordinates. A qualitative method was chosen for the research, when data
collection was carried out using semi-structured interviews.
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Seznam zkratek:

ČAS

Česká asociace streetwork

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

NZDM

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

OSPOD

Orgán sociálně právní ochrany dětí

SRCH-D

Syndrom rizikového chování v dospívání

Úvod
Děti a mládež tvoří velkou nezastupitelnou skupinu v naší společnosti. Jejich jednání
má dopad na společnost a její fungování. Z dlouhodobého hlediska vývoje společnosti lze
jednoznačně pozorovat změny v chování této skupiny. Změny v chování mladistvých mohou
mít mnoho důvodů, jako například obrovský technologický vývoj, nedostatečná výchova
způsobená pracovním vytížením rodičů či snaha a odhodlání být součástí kolektivu za každou
cenu. Z toho vyplývá, že v dnešní době je chování mladistvých ve společnosti velké téma. Tato
věková skupina má nyní na výběr velké množství volnočasových aktivit, zároveň i snadnější
cestu k rizikovému chování, které může vyústit v sociálně patologické jevy. Hlavním
nástrojem, který může tuto situaci ovlivnit je bezesporu rodina. Ta je však v mnoha případech
neúplná nebo neplní svou funkci. Rodiče mají obecně méně času se dětem věnovat. V důsledku
je větší pravděpodobnost, že mohou děti svůj volný čas trávit rizikovým způsobem a dostávat
se tak do problémových situací. V takových případech by měly přijít na řadu instituce, jako je
škola či organizace pracující s dětmi a mládeží. Je pozitivní, že ve srovnání s dobou minulou,
kdy děti a mladiství často končili v diagnostických či jiných ústavech, je kladen větší důraz na
prevenci. Jako jednu z forem prevence rizikového chování lze zařadit nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež. Jejich snahou je zlepšení života klientů a nabídnutí smysluplně stráveného
času. Pracovníci usilují o pozitivní ovlivnění jedinců a změnu jejich dosavadních návyků, proto
má tato služba nezastupitelné místo v oblasti sociálních služeb, a je třeba jí věnovat pozornost.
Toto téma diplomové práce jsem zvolila s ohledem na roční pracovní zkušenost
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Za svou praxi jsem nabyla dojmu a doslechla se,
že zařízení je v některých případech rodiči klientů chápáno spíše jako družina. Častým názorem
nejen z řad rodičů, ale i rezidentů dané lokality je, že zařízení je považováno za místo, kam si
děti chodí ve volném čase pouze hrát. Přestože chápu zmíněné názory, toto zjištění mě
negativně překvapilo, protože zařízení by mělo plnit mnoho dalších funkcí. Z důvodu
nedostatečného počtu pracovníku klubu spojeným s velkým zájmem dětí, to tak není, protože
nezbývá mnoho času pro intenzivní individuální přístup ke každému klientovi, což se neshoduje
s náplní služby a co vyvolává v rodičích názor, že děti spíše jen hlídáme.
Napadlo mě se tedy zaměřit i na jiná zařízení stejné kategorie a u nich si ověřit, jak se
jim daří naplňovat nastavení služby, tak jak udává Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Zajímaly mě zkušenosti a názory jiných pracovníků daných klubů. Při definici výzkumných
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otázek přicházely i další oblasti, které by stály za prozkoumání. Mám na mysli názory
pracovníků a jejich vedoucích na cíle práce. Může se stát, že vedoucí, který není tak často
v každodenním kontaktu s klientem má o fungování služby jiné představy než kontaktní
pracovník, který je v každodenním styku s klienty. Závěrečná oblast, které jsem se rozhodla
v mé práci věnovat, je nabídka volnočasových aktivit. Již při pracovních návštěvách jiných
zařízení jsem po pár minutách mohla konstatovat, že jejich nabídka je pestřejší a nabízejí více
možností pro své klienty než naše zařízení.
Cílem diplomové práce je porovnat šest mnou vybraných zařízení, nacházejících se
v Praze a ve Středočeském kraji, na základě několika zvolených kritérií. Zajímalo mě, zda se
pohled na cíle práce očima vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců působících v přímé
práci s klienty, v nějakých ohledech liší. Jako další cíl práce jsem chtěla přiblížit, jaké činnosti
zařízení pro klienty nabízejí a zda jsou v souladu se zákonem. Posledním výzkumným cílem
bylo porovnání nabídky volnočasových aktivit zvolených zařízení s ohledem na lokalitu a
s ohledem na možnosti, kterými jednotlivé organizace disponují.
Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V úvodu teoretické části
lze nalézt informace o rizikové mládeži spolu s teoriemi, které vysvětlují vznik rizikového
chování. Toto téma doplňují typy rizikového chování, se kterými se lze u mladistvých setkat.
Další kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a
jejich zakotvení v zákoně, principy fungování zařízení a metodami práce. Závěr této kapitoly
věnuje pozornost výzkumům z oblasti nízkoprahových klubů. Poslední kapitola je věnována
hodnocení kvality v sociálních službách, která zahrnuje informace o standardech kvality, dále
o aktuálních způsobech hodnocení sociálních služeb a stručný nástin situace v zahraničí.
Součástí kapitoly je hodnocení průběhu programu, které má souvislost s výzkumnou částí
práce.
Empirická část obsahuje hlavní cíle a metodologii výzkumu, popis zkoumaného vzorku,
metodu zpracování dat a prezentaci výsledků. Závěr empirické části je doplněn diskuzí a
doporučeními pro praxi.
Předkládaná diplomová práce má informativní charakter pro širokou veřejnost, která
doposud o zařízeních tohoto typu měla nedostatečné či zkreslené informace. Dalším využitím
je zpětná vazba pro účastníky výzkumu, kteří mohou porovnávat své pohledy na chod služby
s ostatními zaměstnanci jiných pracovišť. V neposlední řadě může být užitečná pro vedoucí
9

organizací, nejen navštívených, ale i dalších v oboru, kteří neměli tušení, že nesdílejí se svými
podřízenými stejné cíle práce a zároveň jim byly odhaleny nedostatky v nabídce volnočasových
aktivit.
.
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Teoretická část
1. Práce s rizikovou mládeží

Rizikové chování je značně zkoumaným pojmem v nejedné vědní disciplíně. Zabývá se
jím sociální a vývojová psychologie, sociální práce, sociální pedagogika, kriminologie a další
vědy o člověku a populaci. Pojem riziková mládež je spojován s tématikou nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež (NZDM). Nízkoprahová zařízení jsou především určená dětem a
mladistvým, kteří vyrůstají v prostředí zahrnujícím sociálně patologické jevy. Organizace
poskytující NZDM vytvářejí prostředí pro získávání informací, navazování kontaktů, odborné
poradenství a pomoc (Truhlářová 2006). Cílem služby je pomoc při řešení nepříznivých situací,
minimalizace vzniku sociálních i zdravotních rizik vycházejících ze způsobu života jedince.
V této kapitole je přiblížen pojem riziková mládež a jsou zde definovány typy rizikového
chování u dospívajících a mladistvých. Závěr kapitoly je věnován preventivním programům
pro danou cílovou skupinu.
Slovo riziko lze překládat jako nebezpečí. To ovšem neznamená, že NZDM pracují
s nebezpečnou mládeží. Nebezpečí má v tomto kontextu jinou podobou. Váže se
k potencionálu, který představuje sociální prostředí a vztahy jedince. Klienty lze chápat, jako
věkovou kategorii, která může být vystavena nebezpečí (Truhlářová 2006). V literatuře se
mluví o pojmech rizikové chování, problémové chování, delikvence, poruchy chování, sociálně
patologické jevy a další. V odborné literatuře lze nalézt mnoho definic rizikového chování.
Labáth (2001, s. 11) za rizikovou mládež považuje „dospívající, u kterých je, následkem
spolupůsobení více faktorů, zvýšená pravděpodobnost selhání v sociální a psychické oblasti“.
Uvádí, že každé patologické chování má svou příčinu. Termín rizikový upřednostňuje, neboť
pokrývá široké pole problémů mládeže a má dostatečný obsah, aby zahrnul proces od prvních
signálů až po stěžejní problémy jedince. Labáth (2001) označuje za rizikovou mládež takovou,
pro kterou jsou typické agresivní projevy, disociální chování a kontakt se sociálně
patologickými jevy (alkoholismus, kouření, drogová závislost, kriminalita atd.). Dolejš (2010,
s. 9) vymezuje rizikové chování jedince nebo skupiny, jako „chování, které zapříčiňuje
prokazatelný nárůst sociálních, psychologických, zdravotních, vývojových, fyziologických a
dalších rizik pro jedince, pro jeho okolí anebo pro společnost“. Další definici uvedl Miovský
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(2010), který vzorce rizikového chování považuje za soubor fenoménů, jejichž fungování a
působení lze podrobit vědeckému zkoumání a ovlivnit primárními programy a léčebnými
intervencemi. Rizikové chování má dle některých zahraničních studií souvislost s delikvencí.
Dle těchto studií takové chování zahrnuje projevy, které nesou předzvěst delikvence.
Zmíněné jednání se může vyznačovat vybočováním z norem a porušováním zavedených
pravidel. Výskyt daného chování je v určité míře normální a patří k běžné formě seberealizace
v období dospívání. To dokládá Sobotková (2014), podle níž je chování v průběhu adolescence
většinou dočasné a odezní s přibývajícím věkem samo. Ve většině případů nepřekročí hranici
trestného činu. Rizikové chování pomáhá jedincům řešit současné potřeby (zvýšit sebevědomí,
zapojit se do určitě skupiny).
Americká lékařská akademie prokázala, že v rozvinutých zemích je zdraví dospívajících
více ohroženo jejich chováním než biomedicínskými vlivy. V posledních desetiletích přibylo
mladých, kteří si vybírají rizikový způsob života a hrozí jim následky ohrožení a poškození.
Následky jsou nejčastější příčinnou úmrtí v kategorii 15-19 let nejen u nás, ale i v západních
zemích. Spolu s tím je zmiňován termín nová nemocnost mládeže (Kabíček, Csémy,
Hamanová, 2014). Studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) za rok
2016 mapovala chování mezi 16letými v České republice. Výsledky ukázaly, že 13,3 %
dotázaných kouří denně cigarety, 40,6 % pilo v posledních dnech 5 a více sklenic alkoholu při
jedné příležitosti, konopí vyzkoušelo 32 % dotázaných. Dzúrová (2015) s ohledem na výsledky
studie ESPAD provedla shrnutí výsledků, ve kterých poukazuje na to, že je chování české
mládeže odlišné od ostatních zemí Evropy. Podle výsledků je v Česku vyšší výskyt zdravotně
rizikových forem chování. Alkoholické i tabákové výrobky jsou pro mládež mnohem
dostupnější i přes fungující legislativu a míra vnímání rizika je u nás mnohem nižší, než je tomu
u evropských zemí. Na zdravý vývoj mladých lidí má vliv vhodné rodinné zázemí, dobré
sociální vztahy, bezpečné zázemí ve škole a příležitosti pro pohybové aktivity. Z těchto
výsledků lze vyvodit významnost programů zaměřujících se na komunitní život, do kterých lze
zahrnout i nízkoprahová zařízení.
V literatuře se často ve spojení se slovem riziko objevuje i pojem resilience. Většina
poznatků o resilienci vychází z vývojové psychopatologie a pozitivní psychologie. Šolcová
(2009) pojímá resilienci jako dovednost jedince, díky které zvládne stres a nepříjemné
okolnosti. Resilienci lze také chápat jako proces interakce mezi jedincem a okolím, který vede
k pozitivní reakci jedince na nepříznivé životní podmínky Štefková a Dolejš (2016, s. 6)
popisují resilienci jako protektivní faktory, které „umožňují jedinci zvládat stresové situace a
vyrovnat se s každodenními těžkostmi i s životními ztrátami a zároveň si stanovovat reálné cíle,
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efektivně řešit problémy a vztahovat se k sobě i druhým s respektem“. Koncept resilience může
být aplikován v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, jejichž cílem bude podpora
silných stránek klientů a pomoc se zvládáním obtížných situací.

1.1 Teorie rizikového chování
Pro prevenci a práci s rizikovou mládeží je vhodné rizikové chování pojímat jako
komplexní jev. Je potřeba znát příčiny vzniku rizikového chování a přistupovat k němu jako
k celku, za kterým stojí několik různých proměnných. V následující podkapitole jsou popsány
jednotlivé teorie vzniku rizikového chování.
Obecně lze jmenovat tři přístupy (Fischer a Škoda 2014):
1. biologicko-psychologický
2. sociálně psychologický
3. sociologický
Biologicko- psychologické teorie
Dle Fischera a Škody (2014) teorie hledají souvislosti mezi duševními a tělesnými
znaky, úrovní mentálních schopností, dědičnou podmíněností a psychosociálními poruchami a
onemocněním (např. teorie rozeného zločince, oligofrenie jako příčina delikvence, bio
kriminologické přístupy).
Teorie rozeného zločince klade důraz na měřitelné duševní a tělesné znaky. Italský lékař
a kriminolog Lombrosso zkoumal v 19. století skoro 4 000 odsouzených a došel k závěru, že
zkoumané jedince spojují určité společné znaky (malá lebka, silná čelist, orlí nos, chladný
pohled apod.). Oligofrenie čili nízká úroveň mentálních schopností byla Goddardem
považována za hlavní příčinu delikvence. Fischer a Škoda (2014) došli ke stejným zjištěním
pomocí desetiletého šetření vězněných osob. Objevili u nich podprůměrnou mentální schopnost
(40 % ze sledovaného vzorku mělo nedostatečnou mentální úroveň). Současné bio
kriminologické přístupy jsou rozvinutější v důsledku rozvoje medicíny, etologie a moderní
biologie. Klasické biologické přístupy oproti tomu ustupují. Moderní teorie se zaměřují na
výzkum genetických anomálií, na změny ve vývoji centrální nervové soustavy, na poruchy
pozornosti či studium biochemických faktorů. Nynější teorie jsou ve svých interpretacích
daleko mírnější než u předcházejících teorií. Je zde patrná snaha o akceptaci relativistického

13

pohledu a přihlížení k významu biologické determinace jednání člověka (Fischer a Škoda
2014).
Sociálně psychologické teorie
Fischer a Škoda (2014) uvádějí, že psychopatologie považuje deviace za nemoc, kterou
je třeba léčit a kontrolovat. Autoři pod sociálně psychologické teorie řadí: vybrané původní
psychologické koncepce, teorie sociálního učení, teorie charakteru a temperamentu,
psychologii morálního vývoje. Sobotková (2014) mezi ně řadí teorie orientující se na psychiku
člověka, sociální učení, temperamentové a osobnostní rysy. (např. teorie sociálního učení, teorie
charakteru a temperamentu).
Původní psychologické koncepce vycházely z psychoanalytické teorie S. Freuda a
z behaviorismu. Psychologické teorie deviace často považují deviaci za nemoc, kterou je
potřeba léčit a podrobit zkoumání. Dále jsou populární teorie, které deviaci nepovažují za
dědičnou ale za následek nedostatečné socializace v dětství (např. teorie vazby – Bolwby).
Teorie sociálního učení pracuje s konkrétními osobnostními charakteristikami (Eyseneck). V
Teorii charakteru a temperamentu vnímá Cloninger temperament a charakter jako měřitelné
dimenze, které umožňují posuzovat rozdíly mezi lidmi. Psychologie morálního vývoje považuje
za deviantní jedince takové, kteří nemají dostatečně rozvinutou úroveň morálky. V této oblasti
experimentoval Zimbardo, který provedl pokus se studenty hrajícími role dozorců a vězňů
(Fischer a Škoda 2014)
Sociologické teorie
Fischer a Škoda (2014) definují, že teorie se zaměřují na souvislost mezi různými
společenskými kontexty a pokoušejí se analyzovat vliv prostředí společnosti. (např. teorie
kulturního přenosu, teorie anomie, teorie etiketizace). Základní myšlenkou teorie kulturního
přenosu je tvrzení, že rizikové chování je naučené v rámci kulturních skupin, ve kterých je
považováno za normální. Deviantní se stává ve chvíli, kdy je v rozporu s normami většinové
populace. Pojem anomie zavedl poprvé Durkheim, jímž měl na mysli stav společnosti, kde
přestávají platit právní i morální zákony. Dalším, kdo se zabýval otázkou anomie, byl Merton,
podle kterého vede anomie k deviantnímu chování. V teorii etiketizace je zásadní teze, že
„deviantní a kriminální chování vzniká teprve v sociálních procesech, kdy jsou vzorcům
chování připisovány určité významy“ (Fischer a Škoda 2014, s. 41). S ohledem na to je důležité
studovat nejen pachatele kriminálního chování, ale i interakce mezi propagátory normy a těmi,
kdo je porušují (Fischer a Škoda 2014).
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Další přístupy a teorie
Syndrom rizikového chování v dospívání (dále jen SRCH-D)
Touto problematikou se zabýval americký psycholog profesor Richard Jessor, který
provedl dlouhodobý výzkum, sledující chování mladých lidí ve vztahu k psychosociálnímu
vývoji v adolescenci. Ukázal okruhy rizikového chování, které jsou současně i chováním
problémovým: poruchy chování, abúzus návykových látek, rizikové sexuální chování.
Statisticky prokázal, že se tyto projevy vyskytují kombinovaně a mají stejné příčiny. (Kabíček
et al. 2014).
Postupně se zavedl termín syndrom rizikového chování v dospívání. Syndrom zahrnuje
tři oblasti, které se často vyskytují společně a vzájemně se prolínají a ovlivňují. Machová,
Kubátová (2015) vysvětlují použití termínu syndrom. Termín syndrom se používá, neboť jsou
příčiny a ochranné faktory rizikového chování pro všechny oblasti stejné. Některé formy
chování jsou rizikové pouze v období dospívání (pohlavní život v dospělosti není rizikový).
Někteří autoři (Jessor 2017, Kabíček et al. 2014, Machová, Kubátová 2015) se shodují, že
rizikové chování přináší jedinci určité uspokojení vývojových potřeb, které jsou pro jedince
v daném období důležitější než případné ohrožení. Je proto nasnadě dle Kabíčka et al. (2014)
hledat zdravé způsoby, které by dokázaly nahradit rizikové chování a pomohly naplňovat
vývojové potřeby. Dzúrová (2015) podle šetření GeoQol uskutečněném v roce 2014 zjistila, že
největším rizikovým faktorem pro vznik SRCHD v oblasti rodinné zátěže je skutečnost, jestli
je matka denní kuřačka či nikoliv. Ve skupině žáků, kteří uvedli, že matka denně kouří, bylo 58
% se syndromem rizikového chování. Z pohledu prostředí, ve kterém se jedinci vyskytují, se
ukázalo jako rizikové přítomnost drog a alkoholu ve škole. V takovém prostředí měly SRCHD
44 % žáků. Každý druhý jedinec měl určitou formu rizikového chování v souvislosti
příslušnosti k partě. Překvapivých výsledků bylo dosaženo v oblasti urbanisticko-geografické,
kde má na výskyt rizikového chování vliv podíl přístupné zeleně. V lokalitách, kde je větší
podíl zeleně je 70 % žáku bez SRCHD. To lze vysvětlit pomocí kriminologické teorie
příležitostí, která očekává, že některá místa, (v okolí barů, heren, vyloučených lokalitách,
neudržované a špinavé prostranství) svými vlastnostmi poskytují příležitosti, či usnadňují
zdravotně rizikové chování.
Jak bylo zmíněno výše SRCHD obsahuje tři složky. Sobotková et al. (2014) a Kabíček
et al. (2014) popisují okruhy takto:
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1) Zneužívání návykových látek
V této oblasti se vyskytuje obecně známý trend, kdy klesá věk uživatelů a roste podíl populace
ženského pohlaví.
2) Projevy v psychosociální oblasti
Do této skupiny lze zahrnout: agresivní jednání, kriminalitu, sebevražedné jednání, úrazy
spojené s agresivitou či s užitím návykových látek, problémové chování (útěky z domova,
týrání zvířat, šikana, vandalismus, krádeže, žhářství apod.).
3) Projevy v oblasti reprodukční
Rizikovým chováním v této oblasti je především myšlen předčasný sexuální život.
Spolu se složkami rizikového chování je třeba zmínit i rizikové a ochranné faktory chování.
Takovýchto faktorů je mnoho a jsou obecně známé, je však důležité s nimi pracovat v rámci
prevence a brát na ně ohled. Kabíček (2014) hovoří o individuálních faktorech, rodinných a
společenských.
•

Individuální faktory

rizikové: Zanedbávání a zneužívání dětí, nedostatečná sebeúcta, dlouhodobé nemoci a
handicapy, poruchy pozornosti, nevyhovující známky ve škole, etnická menšina, nevhodná
vrstevnická skupina, předčasné rodičovství.
ochranné: Schopnost vyrovnat se s problémy, sebedůvěra, odolnost vůči negativním vlivům,
zapojení do vrstevnické skupiny,
•

Rodinné faktory

rizikové: Konflikty rodině, ztráta blízké osoby, dlouhodobě nemocný rodič, rozvedené rodiny,
domácí násilí v rodinách, příliš dominantní rodič, benevolentní výchova, nedostatečné hranice
ochranné: Protektivní rodinné prostředí, dobré vazby v rodině, otevřená komunikace
•

Společenské faktory

rizikové: Zanedbaná komunita, chudoba, snadný přístup ke zbraním, dostupnost drog,
nezaměstnanost
ochranné: Volnočasové aktivity, kvalitní vzdělávání, pozitivní působení médii, vzory ve
společnosti.
Syndrom problémového chování
Jessor definoval problémové chování jako „chování, které je sociálně definováno jako
problém, jako zdroj obav nebo jako nepřijatelné vzhledem k normám obecné společnosti“
(Jessor 2017, s. 33). Termín syndrom problémového chování (dále jen SPCH) znamená, že
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jedinec, který se se chová rizikově v jedné oblasti, bude takové chování aplikovat i do jiné
oblasti (Sobotková, 2014). Autoři vnímají SPCH za soubor chování, které je v rozporu s obecně
uznávanými a společensky přijímanými normami. Jedinci jsou společností vnímáni jako
problémoví, nikoliv patologičtí. Za součást SPCH v adolescenci manželé označují: negativní
postoje ve vzdělávání a s nimi spojené záškoláctví, agresivitu, užívání návykových látek,
vyhýbání se kontaktu s rodiči a předčasnou sexuální aktivitu.
Sobotková (2014) vymezuje tři skupiny faktorů, ze kterých se skládá syndrom problémového
chování:
1) Biologické
Do této skupiny patří pohlaví, hormonální systém, stavba těla, odolnost těla vůči bolesti,
vrozené vady
2) Psychologické
Spadají sem rysy osobnosti, postoje jedince, pojetí sama sebe, systém hodnot
3) Sociální kontext
V této oblasti hovoříme o prostředí, rodinně, vrstevnících, sociálních kontaktech a chování
adolescenta.

1.2 Typy rizikového chování
Rizikové chování lze vidět v každém věku, ale největší riziko lze očekávat u
dospívajících a mladistvých, kteří si v tomto období hledají svou identitu a testují hranice. Toto
chování s sebou přináší řadu komplikací, které mohou negativně ovlivňovat životy takto se
chovajících jedinců. Pro práci v nízkoprahových klubech je stěžejní informovat klienty o
možných rizicích a následcích spojených s rizikovým chováním. Pracovníci by měli mít
povědomí o možných typech rizikového jednání, se kterým se u klientů mohou setkat, k tomu,
aby jim mohli účelně pomoci a umět reagovat na jejich potřeby. Níže je uveden výčet typů
forem rizikového chování, který není ucelený a liší se dle jednotlivých autorů.
Dolejš (2010) dělí chování do skupin: užívání legálních a nelegálních látek; šikana,
hostilita a agresivní chování; rizikové sexuální aktivity; školní problémy a přestupky;
extremistické, hazardní a sektářské aktivity; ostatní formy rizikového chování.
Dle Bártíka a Miovského (2010) se nejčastěji do skupiny rizikového chování řadí:
šikana a násilí ve školách, záškoláctví, užívání návykových látek a jiné závislosti, sexuální
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rizikové jednání, xenofobie, vandalismus, rasismus, užívání anabolik a steroidů a obecně
kriminální jednání.
Stejného názoru je i Sobotková (2014), která přibližuje vybrané typy chování, které jsou
prezentovány na základě výzkumů v zahraniční i české literatuře. Jejich seznam je rozdělen do
podkapitol.
1.2.1 Zneužívání návykových látek, gambling, hraní počítačových her
Zneužívání návykových látek představuje z celosvětového hlediska 9 % všech nemocí
a stávají se předmětem politického zájmu (Škoda a Fischer 2009). Sobotková (2014) uvádí, že
zneužívání návykových látek má v adolescentním věku největší zastoupení. Chování
mladistvých v tomto období je nejvíce ovlivněno vrstevnickou skupinou a způsobem trávení
volného času. Děti a dospívající jsou ohroženou skupinou pro vznik závislostí. To dokládá
Nešpor (2000), podle nějž se závislost na návykových látkách vytváří mnohem rychleji než u
dospělých.

U

dětí

zneužívajících

návykové

látky

bývá

zastoupeno

zaostávání

v psychosociálním vývoji. Pro tuto věkovou kategorii je typické zneužívání širšího spektra
návykových látek.
Nejčastěji mladiství konzumují alkohol, kouří cigarety a mají zkušenost s drogami
(především marihuana). Česká republika se dle údajů americké agentury Bloomberg, která
sestavila žebříček neřestí podle dat publikovaných WHO (2012), umístila na první příčce
v konzumaci alkoholu. Ve spojení s alkoholem zmiňuje Kraus (2015) výzkumy, které ukazují,
že 60 % školní mládeže přichází do kontaktu s alkoholem pravidelně. Nejčastějším místem, kde
přijde dítě do kontaktu s alkoholem, jsou rodinné oslavy. U středoškoláků má 94 %
dotazovaných zkušenost s alkoholem z období, kdy docházeli na základní školu. Na druhém
místě žebříčku neřestí se Česká republika objevuje v oblasti užívání drog, páté místo obsadila
v kouření cigaret a dvanácté v hraní na automatech (Sobotková, 2014). Hamanová (2000)
spojuje užívání drog v prvním stadiu s vrstevnickou skupinou. Dokládá, že 71-81 %
experimentujících užilo drogu s další osobou. Do posledního stadia závislosti se dostane 3-7 %
uživatelů. Skupinou, nejvíce postiženou nelegálními drogami jsou u nás patnáctiletí. To
potvrzuje i Hampl (in Hamanová, 2000), který popisuje toto období jako zrání osobnosti.
Mladiství poznávají sebe samé, v některých případech mívají problém s rodiči, chybějícími
dobrými vzory nebo s využitím volného času.
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Gambling neboli patologické hráčství zahrnuje jakékoliv sázení, kde výsledek je nejistý
a závisí na náhodě (Kraus 2015). Nešpor (2000) popisuje, že osoby trpící touto poruchou mají
intenzivní nutkání ke hře, které nelze ovládnout. Toto zaujetí se zvyšuje v období, kdy jsou
jedinci vystaveni stresovým podnětům. Dle Kukly (2016) bývá patologické hráčství u
mladistvých odhaleno až po spáchání trestné činnosti. Nebezpečí krádeží se zde vyskytuje
mnohem dříve než u dospělých, protože mladí lidé nedisponují žádným majetkem. Jako příčinu
rozšíření gamblingu vidí nárůst hracích automatů, nejen ve městech, ale i na vesnicích. Děti,
které jsou náchylné k hraní, mohou být citově nebo materiálně zanedbané, mají psychické
problémy, pociťují vinu za chování svých rodičů.
Pro mladistvé je potencionálně nebezpečné trávit volný čas hraním počítačových her.
Sobotková (2014) zmiňuje, že většina studií potvrdila, že hraním násilných her může dojít
k zvýšenému agresivnímu chování adolescentů, zejména chlapců. Jedinci, kteří tráví většinu
času hraním, ztrácí kontakt s okolním světem a vytvářejí si svůj virtuální svět.
V současné době se dle Škody a Fischera (2014) objevují novodobé nelátkové
závislosti. Obvykle u nich nedochází k psychosomatické závislosti, ale některé symptomy jsou
stejné jako u látkových závislostí.
Momentálně nejsou nelátkové závislosti ještě vymezeny, tudíž není jasné, co vše
zahrnují a jak s nimi zacházet. Z nelátkových závislostí, které Fischer a Škoda (2014) zmiňují,
mohou být pro mladistvé rizikové závislosti na: internetu (netholismus), závislost na
nakupování (oniomanie), závislost na mobilních telefonech (nomofobie), dysmorfofobie
(zabývání se svým domnělým vzhledovým nedostatkem) a biorexie (porucha vnímání těla, při
které se jedinec snaží pomocí cvičení a doplňků stravy dosáhnout ideálního vzhledu).
1.2.2 Sebepoškozování a sebevražedné chování
Sebepoškozování popisuje Kraus (2015) jako akt autoagrese. Představuje chování, jehož
cílem není zemřít, ale poškodit tělesnou integritu. Nejčastěji se objevuje ve věku adolescence,
převážně u dívek a má často sociální souvislosti. Mladým lidem, kteří se uchylují k tomuto
chování, chybí především zkušenosti s řešením problémů. V dalších případech jde o potřebu
dokázat sobě i ostatním určitou vyspělost. Sebepoškozování může být spojené s vlivem
módních trendů (propichování těl, piercing, vyřezávání symbolů, Emo, gothik). Martínek
(2015) mluví o čtyřech typech sebepoškozování:
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•

stereotypní autoagrese: vyskytuje se nezávisle na prostředí a často se opakuje, většinou
je biologicky podmíněna;

•

automutilace: většinou jde o jednorázový akt, který je spojen s psychotickým
onemocněním;

•

kompulzivní autoagrese: projevuje se častým opakováním v období velkého stresu a
úzkosti;

•

impulzivní autoagrese: jedná se o záměrné poškozování vlastního těla za účelem
odstranění napětí z těla.
Sebepoškozování může být v podobě vytrhávání vlasů, okousávání nehtů spolu

s nehtovým lůžkem, pálení se svíčkou nebo cigaretou, implementování jehel nebo jiných
předmětů pod kůži, řezání (Martínek 2015).
Sebevražednost dle Krause (2015) představuje cílené, vědomé jednání, jehož cílem je
dosáhnout ukončení života. Sebevražedné jednání je podle Fischera a Škody (2015)
motivováno únikem z bezvýchodné situace, kterou neumí jedinec zvládnout jiným způsobem.
Dalším důvodem může být snaha na sebe upozornit (uspokojení potřeby sounáležitosti a lásky).
Kraus (2015) za motivy považuje pocity osamělosti, snížené sebevědomí, pocity méněcennosti,
rodinné poměry, somatická onemocnění, psychické choroby a také vliv médií. Martínek (2015)
dříve konstatoval, že se sebevražedným jednáním ve školním prostředí se setkává málokdy. Své
tvrzení dnes vyvrací s tím, že sebevražedné tendence se u dětí objevují stále častěji. Za
ohrožující faktory považuje zvyšující se tlak na děti, problém s uspokojováním základních
potřeb, selhání v rodinném prostředí a útěk k různým partám a subkulturám. Fischer a Škoda
(2014) předkládají statistiku, kde sebevražda je druhou nejčastější příčinnou úmrtí u 15ti až
24letých. Podle Krause (2015) umírá ročně na následky sebevraždy 60 dětí a mladistvých.
1.2.3 Kriminalita a agresivita
Za kriminální jednání mládeže považuje Sobotková (2014) takové chování, které
překračuje právní normy u osob mladších 18 let. Fischer a Škoda (2009) definují kriminalitu
jako činy, které jsou v dané společnosti trestné a sankciovatelné dle trestního zákona. S pojmem
kriminalita souvisí i pojem delikvence. Za delikventní jsou považovány i činy jako přestupky a
trestná činnost osob mladších 15 let, kterým nelze uložit z důvodu věku trest. Sobotková (2014)
za charakteristické znaky delikvence mládeže považuje: páchání trestné činnosti ve skupině;
impulzem pro konání činností jsou alkohol a jiné návykové látky; příprava trestného činu je
nedokonalá a chybí hlubší propracování; trestné činnosti jsou spojeny s nadměrnou tvrdostí,
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která končí devastací a ničením objektů; mladiství často odcizují předměty, které aktuálně
potřebují. Fischer a Škoda (2009) poukazují na to, že pachatelé trestného chování obecně
dosahují nižšího úrovně vzdělání. Na vznik delikventního jednání má i trávení volného času a
také lokalita. V specifických městských částech (sídliště, opuštěné budovy) dochází ke
kriminalitě častěji.
Dětská agresivita se dle Jedličky a Koťi (1998) vyvíjí v závislosti na výchově a citlivosti
rodičů nebo opatrovatelů. Důležitou roli přisuzují výchovným postupům, které by neměly být
liberální ani příliš tvrdé. Obecně lze růst dětské agresivity spojovat se zanedbanou výchovou,
pocity nejistoty a nedostatkem emočního zázemí. Matoušek (2015) rozděluje mimo jiné agrese
podle směru zaměření: agrese vybitá na neživém předmětu, agresi vybitou na zvířeti a
autoagresi. Nejčastějšími poruchami chování, spojenými s agresivitou jsou: lhaní, krádeže,
záškoláctví, šikana a kyberšikana (zneužití moderních technologií k šikaně).
1.2.4 Rizikové sexuální chování
Sexuální rizikové chování je dle Zemanové a Dolejše (2015) charakterizované
souborem procesů, které vykazují rizika v oblasti sociální, zdravotní a psychické. Za sexuální
rizikové chování lze označit předčasný pohlavní styk, nechráněný pohlavní styk, promiskuitní
chování, nebezpečné sexuální praktiky a užívání návykových látek ve spojitosti se sexuální
aktivitou. Za příčinu rizikového chování v sexuální oblasti Weiss (2010) považuje problémy
s autoritou, vysoké postavení mezi vrstevníky, problém s dodržováním norem. Na druhé straně
jedinci, kteří páchají sexuální delikty, mohou být frustrovaní, psychopatologičtí, se sníženou
schopností sebekontroly.
1.2.5 Extremismus
Extremismus Sobotková (2014) člení na levicový, pravicový a hooligans.
Levicový extremismus
Tato ideologie směřuje k vytvoření sociální rovnosti a odstranění všech forem
hierarchie. Dle Sobotkové (2014) se mezi mladými lidmi nesetkává s takovou podporou, jako
u extrémní pravice. Mladí příslušníci levice se rádi odlišují od ostatních výrazným vzhledem.
S oblibou nosí účesy, které zaujmou (dredy, barevné vlasy). Snaží se zaujmout zastaralým
oblečením, piercingy nebo tetováním. Mezi hlavní představitele extrémní levice v ČR řadí
Sobotková (2014) Antifašistickou organizaci, která se střetává s extremistickou pravicí.
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Dalšími uskupeními jsou: Komunistický svaz mládeže, Svaz mladých komunistů, Nacionální
bolševici.
Pravicový extremismus
Aktuálně už českou pravicovou mládež netvoří příslušníci skinheads, jako tomu bylo
v devadesátých letech 20. století. Dříve byli tito jedinci identifikovatelní podle vyholených
vlasů, úzkých kalhot, kanad. V současné době začínají, jak uvádí Sobotková (2014) splývat
vzhledem s ostatními. Objevují se u nich specializované značky oblečení, jako je např. Pit Bull,
Everlast, Londsdale, ideálně v černé barvě. Ideologie těchto skupin tíhne poslední dobou
k antisemitismu a k boji s levicovými extremisty. Často se v jejich chování objevuje silný sklon
k násilí. V ČR lze nalézt řadu organizací, které nejsou registrovány (Národní odpor, Autonomní
nacionalisté, Dělnická mládež apod.). Nejsilnější oblasti s výskytem krajní pravice jsou
v sociálně slabých regionech a velkých městech.
Hooligans
Toto označení představuje radikální (především) fotbalové fanoušky. Dospívajícím se
lehce stanou členy těchto skupin, neboť disponují dobrým fyzickým vybavením, agresivitou a
často zálibou v bojových sportech. Nejvíce fanoušků je pravicového založení, levicově
orientované jsou Bohemians 1905 a Pardubice. Nejagresivnější fanoušky lze nalézt mezi
sympatizanty Sparty, Baníku Ostrava, Slávie Praha a Zbrojovky Brno (Sobotková 2014).
1.2.6 Nezdravé stravovací návyky
Mezi mladistvými se lze setkat se dvěma skupinami nevhodných stravovacích návyků.
Do první skupiny lze zahrnout nadměrný energetický příjem, který může vést k obezitě.
V dnešní době je dostupná široká nabídka nezdravých jídel a nápojů, které s oblibou dospívající
vyhledávají. Obezitě také prospívá nedostatek pohybu a konzumace nevhodných potravin.
Duhou skupinou jsou poruchy příjmu potravy, které se mohou objevovat v důsledku vlivu
módního průmyslu, ale i problémům v rodině. Do skupiny

poruch příjmu potravy řadíme

mentální anorexii a bulimii. Anorexie je nemoc, která je založená na odmítání potravy a
zkreslenými představami o vlastním těle. Bulimie spočívá v enormním přejídání a následném
vyprazdňování žaludku. Nejvíce těmito poruchami trpí dívky, ale najdou se i muži, kteří mají
problémy s tímto onemocněním. Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2016 byl počet
ambulantních pacientů 3 580, z toho 3 234 žen a 346 mužů (ČSÚ). Kraus (2015) zahrnuje pod
poruchy spojené s příjmem potravy ortopedii. Jedná se o přehnanou posedlost zdravou výživou.
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Jedinci trpící touto chorobou zajímá pouze, co jedí, jaké mají výrobky výživovou hodnotu,
složení a odkud pocházejí apod. Tento trend lze aktuálně pozorovat ve společnosti. Mnoho lidí
dává přednost vegetariánství či veganství. Takové chování může v přehnané míře vést
k zanedbávání blízkých, ztrátě zaměstnání a zájmů. Sobotková (2014) upozorňuje, že poruchy
bývají často spojené s dalšími formami rizikového chování (sebevražedné jednání, zneužívání
návykových látek, deprese).

1.3 Prostředky dosahování pozitivních změn při práci s rizikovou mládeží
Matoušek (2005) rozděluje programy pro rizikovou mládež do tří skupin: na intervence
před vznikem delikventního chování (primární prevence), mimosoudní intervence (sekundární
prevence) a práce s odsouzenými (terciální prevence).
V nízkoprahových klubech se využívají především první dva typy prevence. U primární
prevence je cílem působit na návštěvníky klubu a nabízet jim nerizikové využití volného času.
Tím se předchází vzniku sociálně patologických jevů. V rámci sekundární prevence dochází k
vyhledávání klientů v rizikovém prostředí a následné preventivní působení, které má za cíl
minimalizovat dopady na klienta i jeho okolí. Úkolem prevence je najít pro dospívající jinou a
zdravou alternativu, která by nahradila funkci riskantního jednání. Dalším důležitým mocným
zdrojem jsou vrstevníci, které je třeba nasměrovat zdravým a zároveň prosociálním směrem.
Preventivní programy by měly dle Hamanové (2000) vycházet z několika zásad:
•

zohledňovat vývojové a zdravotní potřeby dospívajících;

•

přistupovat komplexně k dané problematice a brát v úvahu provázanost mezi
jednotlivými oblastmi (návykových látek, psychosociálních poruch, předčasného
pohlavního života);

•

respektovat rozdíly mezi výukou a výchovou. Výchovným prostředkem pro dospívající
je osobní sdílení a pozitivní vzory.

Obecně je důležité, aby prevence cílila k posilování ochranných faktorů a redukci těch
rizikových. Především je vhodné zapojení adolescentů do volnočasových aktivit, které budou
přinášet nové a pozitivní společenské vazby. Vedoucí zájmových kroužků mohou být pro
mnohé vzorem a pomoci k tvorbě sebedůvěry, sebekontroly a prosociálnímu chování. Neméně
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důležité je zavedení takových programů, které by pěstovaly u mládeže toleranci k menšinám a
odlišným kulturám. V této podkapitole lze najít popis jednotlivých preventivních programů, o
kterých hovoří odborná literatura.
Primární prevence
Za nejvýznamnější prostředek sociální prevence považuje Matoušek (2011) výchovu
dětí v rodinách a ve školách. Preventivně mohou působit také neziskové organizace a sociální
politika státu. Menší význam přisuzuje regionálním a lokálním programům pro specifické
skupiny dětí a mládeže. Laická veřejnost vidí za nejlepší prostředek používání trestů, což
kriminologický průzkum vyvrací. Dle něj má výše trestu minimální vliv na kriminální chování
populace.
Programy, které mají za cíl zlepšit fungování v rodině, jsou v našem prostředí
označovány jako sanace rodiny. Tyto programy mají „ovlivňovat výchovný styl rodičů, jejich
angažovanost, měly by posilovat schopnost rodičů řešit náročné situace týkající se partnera,
širší rodiny i samotného dítěte, stanovovat dítěti meze přijatelného chování a v případě potřeby
uplatňovat vůči dítěti přiměřené sankce“ (Matoušek 2005, s. 274). Cílem preventivních
programů mohou být hyperaktivní děti, děti s poruchami chování, zneužívané a týrané děti, děti
s predelikventním chováním, děti z dysfunkčních rodin, děti z neúplných rodin, děti z oblastí
se zvýšeným výskytem kriminality. Matoušek (2011) rozděluje programy do pěti skupin:
předškolní programy pro děti, programy určené rodičům, programy vázané na školu,
vrstevnické programy a komunitní programy.
Předškolní programy pro děti si podle Matouška (2011) kladou za cíl předejít
budoucímu delikventnímu chování. Zmíněné programy usnadňují adaptaci dětí ve školním
prostředí, v němž by v budoucnosti mohly selhávat. Programy jsou nabízeny dětem
pocházejících z prostředí ohrožených rodin nebo dětem z chudých čtvrtí.
Ve školním prostředí jsou organizovány programy na prevenci kriminality, jejichž cílem
je „minimalizovat predelikventní a delikventní chování dětí přímo na půdě školy, jednak se
snaží poučit děti o případných následcích jejich kriminálního chování mimo školu a připravují
děti na setkání s kriminalitou jiných lidí a pokoušejí se poučit je, jak v takovém případě jednat“
(Matoušek 2011, s. 268). Dalšími realizovanými programy jsou výukové programy, které děti
učí sociálním dovednostem a schopnosti řešit problémy. Tyto programy dle Matouška (2011)
zlepšují celkové klima a vztahy ve třídě. Dále mají pozitivní vliv na výsledky žáku ve vzdělání
a snižují asociální chování určitých jedinců. Existují i programy, které jsou založeny na
vzdělávání vrstevníků. Fungují na principu naučení řešení konfliktů některým žákům, kteří
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budou sloužit jako vzory pro své spolužáky. Předpokladem úspešnosti programů je spolupráce
mezi rodinou a školou. Ve výsledcích popisovaných Matouškem (2011) jsou nejvíce úspěšné
programy s přítomností policistů, kurátorů nebo soudců. Dzúrová et al., (2015) nezapomněla
zmínit dokument vydaný ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, jehož základem je
prevence rizikového chování. Jedná se o Národní strategii primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže na období 2013-2018, kde jsou zakotveny hlavní prvky systému.
Odborná literatura hovoří o komunitních preventivních programech, které jsou
organizované v daném místě či regionu. Komunitou jsou také označovány městské čtvrti, nebo
i celá města. Matoušek (2011) považuje za důležité se u komunitní strategie zaměřit na všechny
typy sociálního selhání. Autor dále zmiňuje programy, které nabízejí trávení volného času
mládeže. Odborníci jsou k takovým programům skeptičtí a dosud se nepovedlo prokázat snížení
výskytu delikventního chování v důsledku navštěvování volnočasových aktivit.
Sekundární prevence
Termín sekundární prevence bývá využíván ve spojení s jedinci nebo skupinami, kde je
přítomno sociální selhání. Snaží se předcházet vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování
u osob, které jsou jím ohroženi. Příkladem může být předcházení vzniku a rozvoji závislosti u
osob, které již drogu užívají. Z toho vyplývá, že sekundární prevence musí včas odhalit a
diagnostikovat rizikové jedince, aby se problémy dále nerozvíjely. Světová zdravotnická
organizace mezi formy sekundární prevence řadí léčení, včasnou intervenci a odborné
poradenství. Matoušek (2005) do programů, které jsou využívané v sekundární prevenci řadí:
trénink rodičovských interakcí, krizovou intervenci, trénink rodin na schopnost řešit konflikty,
behaviorální terapie sloužící ke změně chování, posilování požadovaného chování ve škole,
posilování sociálních dovedností a podpora vstupu rizikové mládeže na trh práce.
Terciální prevence
Snahou terciální prevence je posilovaní pozitivních vlastností jedince. Další důležitou
součástí je tzv. resocializace, jejíž snahou je nasměrovat osobu, která má za sebou výkon trestu
nebo léčení apod., k životu mimo patologické jevy a k novým hodnotám. Za typický příklad
terciální prevence je považován streetwork a harm reduction programy (jejichž cílem je
minimalizace a eliminace poškození uživatele drog, který nechce přestat) (Miovský 2010).
Matoušek (2005) se zaměřuje na oblast páchání trestných činů. Za terciální prevenci vidí
možnosti, které by odradily usvědčené pachatele od páchání dalšího. Jednou z možností je
uspořádat schůzku s účastí osob, které mají doživotní nebo dlouholetý trest. Nevýhodou tohoto
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programu je, že je založen pouze na strachu. Fischer a Škoda (2014) navrhují pro práci
s odsouzenými pracovní aktivity a programy, vzdělávání a zájmové aktivity. Pracovní aktivity
přispívají k změně vzorců chování a dosahování pozitivních změn u delikventních jedinců.
Další možností práce je vzdělávání, kterému připisují Fischer a Škoda (2014) klíčovou roli.
Hlavním cílem vzdělávání je zlepšit morální vlastnosti a korigovat chování podle
požadovaných norem. Učení by mělo jedinci usnadnit návrat do běžné společnosti. Zájmové
aktivity nabízejí delikventním jedincům udržení fyzického a duševního zdraví, regeneraci
pracovních sil, odreagování a uvolnění nahromaděného napětí. Dalším způsobem trestního
postihu mladistvých jsou alternativní sankce. Před jejím uložením by mělo být řádně prošetřena
situace jedince. Jednou z alternativních sankcí používaných u nás je podle Matouška (2005)
docházka do denních center. Autor dále zmiňuje umístit mladistvé do ústavních zařízení nebo
věznic.
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2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tato zařízení patří mezi služby sociální prevence. Jejich snahou je nabídnout dětem a
mládeži smysluplné trávení volného času. Měly by sloužit ke zlepšení života klientů a
předcházení sociálních rizik spojených s jejich způsobem života. Nízkoprahové znamená, že
službu může využít každý v cílové skupině a bez omezení financemi. Návštěvníci mají v rámci
této sociální služby svobodu volby v oblasti příchodu, odchodu či doby pobytu v prostoru
klubu.
Tato kapitola se zabývá ukotvením NZDM v zákoně a jeho definicí, principy
nízkoprahovosti, metodami práce a cílovou skupinou. V závěru kapitoly lze nalézt výzkumy,
které byly v této oblasti realizovány.
Mezi nejvíce známé typy nízkoprahově organizovaných služeb patří: streetwork,
kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či komunitní centra. Služby lze
rozdělit na terénní a ambulantní. Streetwork zastupuje skupinu terénní práce a je realizován
přímo v prostředí, v němž se cílové skupiny nacházejí. Účelem terénní práce je sledování
situace v dané lokalitě a informování klientů o službě NZDM.
Jednou z možností ambulantní práce jsou kontaktní centra, která pracují především s
drogově závislými nebo s mladými lidmi provozujícími prostituci. Další ambulantní službou,
která je pro tuto práci stěžejní, je kontaktní práce v klubech, jejichž cílem je nabídnout prostor
pro seberealizaci klientů a poskytnout chráněný prostor pro práci s jednotlivci. Kappl IN
Matoušek (2013) popisuje klub jako místo volně přístupné, kde se mohou klienti setkávat,
navazovat nové kontakty a trávit společně čas. Většina zařízení disponuje oddělenou místností,
ve které je možné poskytovat speciální poradenství a vést důvěrné rozhovory s klienty.
Klientem se může stát osoba od šesti do dvaceti šesti let, která bude dodržovat pravidla určená
pracovníky klubu. V případě nedodržování pravidel hrozí jedinců sankce v podobě zákazu
vstupu do klubu na určitý počet dní.
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2.1 Zakotvení NZDM v zákoně
Legislativně byla služba definována v roce 2006 zákonem č. 108/2006 Sb. (Zákon o
sociálních službách). Nízkoprahové zařízení patří mezi služby sociální prevence, které jsou
obsaženy v paragrafu 53 téhož zákona. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež definuje § 62.
Služby jsou poskytovány ambulantní či terénní formou osobám ve věku od 6 do 26 let. Cílem
služby je zlepšení kvality života mladistvých, prevence sociálně patologických jevů a pomoc
s řešením sociální situace a orientací v sociálním prostředí. Služba je bezplatná a anonymní.
Služba zahrnuje tyto činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(Zákon 108/2006 Sb., 2006)
Služba je dále zakotvena ve Vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách č. 505/2006 Sb. § 27, který rozvíjí popis základních činností
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež následovně:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná práce s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší
orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti: socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 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.
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2.2 Definice, cíle a poslání
Kappl IN (Matoušek, 2013) definuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako
zařízení sociální prevence, které cílí služby na děti, dospívající a mladistvé ohrožené
společensky nežádoucím chováním. Práce v těchto zařízeních vychází z metod sociální
pedagogiky a sociální práce. Materiál Pojmosloví NZDM (2008) popisuje NZDM jako službu
určenou dětem a mládeži, kteří se dostali do svízelné životní situace, nebo jsou jí ohroženy.
Služba se snaží navázat kontakt s klienty, poskytnout jim odbornou pomoc a informace,
vytvářet podmínky pro sociální začlenění. Podle ministerstva práce a sociálních věcí služba
obsahuje vzdělávací a výchovné aktivizační činnosti, sociálně-terapeutické činnosti, pomoc
s uplatňováním práv a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Jak již bylo výše zmíněno NZDM obvykle nabízí služby terénní nebo ambulantní
formou. V registru MPSV je na území ČR evidováno 255 nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež (MPSV 2018). Mezi základní činnosti služby patří dle Štefkové a Dolejše (2015)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, terapeutické a sociálně
aktivizační činnosti, pomoc s uplatněním práv a zájmů. Cílem NZDM je podle Kappla IN
(Matoušek, 2013) nabídnout pomoc s řešením nepříznivé situace těm jedincům, kteří se bojí
svěřit nejbližším, nebo nevěří jiným institucím. Při práci se subkulturami považuje Kappl IN
(Matoušek 2013) za stěžejní umožnit účast jedinců na veřejném životě a jejich postupnou
integraci. U sociálně patologických skupin může NZDM pomoci členům vystoupit ze
subkultury a znovu se začlenit do společnosti. Klíma (2010) za hlavní strategie služby považuje
snižování zdravotních či sociálních rizik, které pramení z rizikového chování. Mezi další cíle
řadíme předejít konfliktům mezi dospívajícími dětmi a jejich rodiči, pomoci s uvědoměním a
řešením problémů, uklidnění nepříznivé situace a nabídnutí nových možností a příležitostí a
v neposlední řadě zmírňování sociálních deviací a patologie.
Posláním NZDM je snaha o sociální začlenění a změnu způsobu života dětí a mládeže,
které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Dále se klade důraz na odbornou pomoc a
podporu, poskytování informací a minimalizování vzniku sociálního vyloučení (Pojmosloví
NZDM, 2008).
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2.3 Princip nízkoprahovosti
Nízkoprahové neznamená, že služba má nízké prahy a je tedy bezbariérová, ale
nízkoprahovost je v tomto kontextu chápana jako časová, místní a finanční dostupnost, která
má za cíl odstranit bariéry bránící vstup klientů do služby (Pojmosloví NZDM, 2008). Toto
pojmenování může být pro některé matoucí, v zahraniční literatuře se můžeme setkat s pojmy:
open club, youth club nebo drop-in centers. V materiálu Pojmosloví NZDM (2008) jsou
definované základní rysy nízkého prahu. Mezi ně patří zaměření na osoby, které sami od sebe
nevyhledávají institucionální pomoc. Pro využití služby není potřeba znát specifické informace
o klientovi. Služba je umístěna tak, aby byla co nejvíce dostupná z běžného prostředí klientů.
Cíle služby jsou nastavené pragmatičtěji a snahou je odstranit veškeré bariéry, které brání
k využití služby. Příručka Pojmosloví NZDM (2008) popisuje další charakteristiky
nízkoprahovosti, které souvisí s využíváním služby. Do NZDM klienti docházejí v otevírací
době dle svých možností bez jakékoliv registrace a nutnosti zapojení do aktivit. Služba je
poskytována zdarma a klienti mohou zůstat v anonymitě. Služba je určena komukoliv, kdo
dodržuje stanovená pravidla a neohrožuje svým chováním sebe, pracovníka, ostatní a
nenarušuje chod klubu. Herzog IN Klíma (2010) se dívá na nízkoprahovost z několika pohledů:
Nízkoprahovost v kontextu cílových skupin a jejich žitých skupinových norem
V tomto kontextu je nízkoprahovost vztahována k napojení klientů na určitou skupinu.
Tím je myšleno, že se podoba programu liší podle cílové skupiny. Při nastavování prahu je
přihlíženo k životnímu způsobu cílové komunity. Herzog IN Klíma (2010) popisuje, jaké
základní rysy se analyzují. Je potřeba mít na mysli jaké má skupina zažité chování, normy,
postoje a potřeby, jaký je uvnitř skupiny stupeň ohrožení rizikovým chováním a v neposlední
řadě v jakých chvílích začne skupina reagovat odporem.
Nízkoprahovost v kontextu kontaktní práce
Programy v nízkoprahových klubech nemají, jak dokládá Herzog IN Klíma (2010)
pravidelný režim. Práce s klienty je nepravidelná a oni sami si určují její intenzitu. Nejlépe to
jde sledovat v kontaktní práci, kde pracovníci nevědí, zda v daný čas narazí na klienta, neví,
jestli klienti budou ochotni komunikovat a zdali se setkání zopakuje. V návaznosti na to, je
nutné se soustředit na konkrétní okamžik setkání a vyhodnotit co lze udělat tady a teď.
Pracovník by měl být empatický a musí přizpůsobovat intervenci momentální situaci. Nelze
očekávat, že se klient na setkání připraví a bude aktivní. Musíme počítat i s aktuálním
rozpoložením klienta, které z velké části ovlivňuje setkání. V kontaktní práci je také třeba brát
30

ohled na reálné možnosti a příležitosti, které jsou klientovi k dispozici. Při práci s motivací
klienta je důležité nabízet reálné cíle s ohledem na perspektivu jedince.
Nízkoprahovost jako reálná dostupnost
Důležité je, aby byla služba správně umístěna. Měla být situována tak, aby byla
v dosahu cílové skupiny. V praxi se ukazuje přínosnou dostupnost pomocí dopravních
prostředků, blízkost školám a snadná příchozí vzdálenost. Při práci s klienty je základem
nastavit pravidla nízkoprahových služeb. Tyto nároky se liší dle jednotlivých zařízení. Obecně
se jedná o zákaz manipulace s návykovými látkami, zákaz násilí a sexuálních aktivit, zákaz
poškozování a ničení vybavení klubu, zákaz slovních urážek a rasistických projevů. V případě
nedodržení pravidel následují sankce.
Nízkoprahovost jako pragmatické nastavení cílů
Herzog IN Klíma (2010) uvádí, že nízkoprahové služby se od jiných odlišují tím, že
jejich cíle jsou formulovány pragmatičtěji, než je tomu u výchovně vzdělávacích nebo
sociálních aktivit. Díky tomuto pojetí se služby mohou ocitat v rozporu s veřejnou zakázkou.
Hlavní zásadou je analyzovat chování klientů a nepřistupovat k němu jako k celku. V praxi je
pragmatický přístup aplikován pomocí hledání cílů, které jsou nastavené dle možností klienta.

2.4 Metody práce v NZDM
Jak již bylo řečeno NZDM je sociální služba, která je obsažená v § 62 zákonu o
Sociálních službách 108/2006 sb. Níže uvedený seznam intervencí vede k naplňování cílů
služby. O jejich naplňování se stará pracovník NZDM (kontaktní pracovník), který musí
splňovat požadavky dané stejným zákonem, ve kterém je služba ukotvena. Lze také pracovníka
v nízkoprahovém klubu nalézt pod označením pracovník na klubu, sociální pracovník NZDM
či pedagog volného času. Předpokladem pro práci s mládeží je schopnost komunikace,
nehodnotící postoj a respekt k cílové skupině. Výhodou je, když pracovníka zajímají koníčky,
které může klientům nabídnout v rámci volnočasových aktivit.
Jednotlivé intervence jsou níže popsány podle materiálu Pojmosloví NZDM (2008),
kterou zpracovala česká asociace streetwork (dále jen ČAS). Tato asociace je zastřešující
organizací nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zajištuje programy, které pracují
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metodou kontaktní práce. Dále usiluje o zvyšování kvality služeb a rozvoj oboru. Kvalitu
zajišťuje pomocí členství ČAS, jehož členem se může stát registrovaná služba, která pracuje na
principu kontaktní práce a úspěšně realizuje rozvojový audit, nebo jinou podobu měření kvality,
kterou ČAS uznává.
Kontaktní práce
Jedná se o metodu práce, jejíž cílem je navázání kontaktu, který je stěžejní pro práci
s jednotlivci či skupinami, které se vyhýbají jiným formám pomoci, nebo je vůbec
nevyhledávají (Štefková a Dolejš 2015). Cílem kontaktu je podle příručky Pojmosloví NZDM
(2008) vytvoření vzájemné důvěry mezi pracovníkem a klientem potřebné pro další využívání
služeb. Nejčastější formou kontaktní práce je rozhovor v přirozeném prostředí jedince (ulice,
klub).
Situační intervence
Při situačních intervencích pracovník vstupuje do interakcí mezi klienty a přináší do konverzace
podměty, reflektuje situaci a poskytuje zpětnou vazbu k chování nebo situaci. Tyto vazby
mohou mít bud pozitivní nebo negativní charakter. Měly by být verbální z důvodu pochopení
klientem, na kterého jsou směřovány (Pojmosloví NZDM 2008).
Informační servis uživateli
Jde o poskytování konkrétních informací pracovníkem uživateli. Témata jsou upravována podle
žádosti klienta. Nejčastěji se jedná o informace např. shánění brigády, přihláška na školu, právní
normy, bezpečný sex, rizika užívání návykových látek aj.
Poradenství
Probíhá ve formě rozhovoru, jde o řešení aktuální situace klienta a podporu klienta k řešení
obtíží. V NZDM se nejvíce probírají témata vztahů, školy, rodiny, návykových látek, sexu,
volného času a sociálně právní.
Krizová intervence / Pomoc v krizi
Vodáčková IN Matoušek (2013, s. 259) definuje krizovou intervenci jako metodu, která
„vychází z lidských přirozených forem pomoci a podpory v krizi a rozvíjí je prostřednictvím
cílených, odborných a reflektovaných postupů.“ V NZDM se většinou nesetkáváme s krizí
definovanou krizovou intervencí, ale se situacemi, které jsou spojené se silným emočním
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prožíváním. Příkladem může být poskytnutí podpory v situaci, která je pro klienta neočekávaná,
bolestivá a nezvládá ji řešit obvyklým způsobem (ztráta blízké osoby, rozvod rodičů, rozchod
s partnerem apod.).
Zprostředkování dalších služeb (doprovod)
Jde o intervenci, při které dochází k doprovázení klienta do dané instituce. Využívá se
například v situacích, kdy je jedinec šikanován a svěří se pracovníkovi klubu. Pracovník
dohodne schůzku s učiteli a setkají se společně i s klientem.
Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
Kontakt provádí pracovník ústní, písemnou nebo telefonickou formou s institucí, která má
nějaký vliv na klientův život. Kontakt se uskutečňuje za souhlasu uživatele.
Případová práce
V sociální práci je práce s případem jednou z hlavních metod práce. Tento proces zahrnuje
společné určení zakázky, vytvoření individuálního plánu, vedení dokumentace, pravidelnou
kontrolu plnění cílů, stanovení začátku a konce spolupráce, konzultace a reflexe. Příkladem
může být spolupráce s těhotnou nezletilou uživatelkou služby, která řeší svoji bytovou a
finanční situaci s pracovníkem.
Skupinová práce / práce se skupinou
V tomto kontextu je práce se skupinou zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností.
Pracovník např. dá za úkol pomoc se spoluorganizací tábora.
Práce s blízkými osobami
V tomto ohledu je třeba říci, že služba je určena pro děti a mládež a nejedná se o službu pro
rodiče. Informační servis a poradenství je poskytované pouze se souhlasem uživatele.
Příkladem může být situace, kdy chce klient o své závislosti mluvit s rodiči, ale nemá dostatek
odvahy, žádá tedy pracovníka o mediaci.
Pobyt v zařízení
Rozumí se jím pobyt uživatele v zařízení bez využití dalších služeb. Klient může využít místo
k sezení, odpočinku nebo k volnočasovým aktivitám.
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Volnočasové aktivity
Mezi ně se řadí aktivity, které poskytují trávení volného času klientů. Příručka Pojmosloví
NZDM (2008) uvádí existenci hierarchie aktivit
1. Základní jednoduché aktivity, které uživatel iniciuje z vlastní vůle. Jedná se například o
půjčení pingpongových pálek, stolních her, kreslení, poslech hudby.
2. Složitější volnočasové aktivity, které realizuje uživatel z vlastní vůle a vlastní silou.
Pracovníci pouze pomohou uživateli a poskytnou mu návodnou pomoc, aby je mohl využívat.
3. Akce, které zorganizovali samotní uživatelé. Pracovníci usilují o zlepšení organizačních
dovedností klientů.
4. Akce, které slouží ke zpestření chodu klubu nebo k propagaci zařízení koncerty, turnaje, výjezdní akce atd. Připravují je pracovníci klubu a zapojují klienty do jejich
realizace.
5. Dílny mají podobu pravidelných či nepravidelných aktivit, které jsou realizovány odborným
lektorem.
Preventivní, výchovné a pedagogické programy, jednorázové či příležitostné programy
Patří sem speciální programy, které reagují na potřeby skupiny v dané lokalitě. Může se jednat
o: program prevence sexuálního zneužívání, preventivní program gamblerství, besedy,
programy rozvoje osobnosti.
Dlouhodobé programy
Programy mají vytvořenou vlastní strukturu a jejich součástí je evaluace výsledků. Obsahují
hlavně předávání znalostí, nácvik dovedností a chování.
Doučování
Základní je individuální doučování, které může být dlouhodobé (pravidelné setkávání) nebo
krátkodobé (pomoc s referátem). Skupinové doučování není časté a realizuje se na základě
potřeb cílové skupiny.

2.5 Cílová skupina
Cílovou skupinu lze odvodit již ze samotného názvu služby, jedná se o děti a mládež,
které se mohou nacházet v těžkých nebo omezujících životních podmínkách. Nedělníková
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(2008) obecně charakterizuje cílovou skupinu dětí a mládeže, které mají své specifické znaky.
Mohou jimi být například věk (6-26), pohlaví, příslušnost k etnické skupině, k subkultuře apod.
Další znaky se týkají nepříznivých situací, které Klíma (2010) specifikuje na konfliktní
společenské situace, obtížné životní události a omezující životní podmínky. Pod konfliktní
situace zahrnuje činnosti, které se vymykají společenským a kulturním normám ve společnosti.
Lze hovořit o různých formách šikany, útěky z domova, konflikty ve vrstevnických skupinách,
zneužívání návykových látek, pohlavní zneužívání či domácí násilí. Obtížné životní situace jsou
takové, které jsou těžce řešitelné vlastními silami. Může to být například rozpad rodiny,
neprospívání ve škole nebo v zaměstnání, problémy v partnerských vztazích, problém se
zajištěním bydlení, předčasné těhotenství a další obtížné situace v rodině, škole nebo mezi
kamarády. Poslední skupinou zmiňovanou Klímou (2010) jsou omezující životní podmínky,
které má negativní vliv na vývoj psychosociálních dovedností. Do této skupiny zahrnuje
neschopnost navazovat nové vztahy a adaptovat se, pocity méněcenností, absence citlivosti a
zájmů, minimální možnosti pro uplatnění ve společensky uznávaných činnostech. Z jiného
pohledu dle Kappla IN Matoušek (2014) lze za klienty považovat jednotlivce či skupiny, které
se pojí k určité městské lokalitě či komunitě. Za typickou charakteristiku klientů Kappl
považuje neúčast jedinců na organizovaných aktivitách a trávení většiny tohoto času mimo
domov. Tato mládež většinou preferuje určitý způsob života, který je neakceptovatelný
většinovou společností. Nicméně klientem NZDM se může stát každé dítě nebo mladistvý,
který má zájem o nabízené činnosti zařízení. Ve spojení s cílovou skupinou mohou být
používané termíny: „neorganizovaná mládež“ nebo „rizikové děti a mládež“ což může být
stigmatizující. V praxi se cílové skupiny kombinují a děti, které se projevují rizikově, jsou jen
jednou z části klientů, kteří NZDM navštěvují.

2.6 Realizované výzkumy v oblasti NZDM
V roce 2009 provedl Národní institut děti a mládeže Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ve spolupráci s Českou asociací Streetwork výzkum Zdravé klima v zájmovém a
neformálním vzdělávání. Cílem výzkumu bylo zjistit jaké je rodinné zázemí dětí a mládeže
pocházejících z prostředí ohroženého sociálním vyloučením, jaké je pojetí volného času a kde
ho tráví, s jakými problémy se setkávají, jakým rizikovým projevům chování jsou vystaveny.
Většina dotázaných žije s rodiči, kteří měli zejména nižší úroveň vzdělání a většinou nejeví
příliš zájmu o volném času jejich dětí. Nejvíce rodiče zajímá školní prospěch, ale zároveň
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nedbají na vyučování. Volný čas tráví tři čtvrtiny dětí alespoň jednou týdně v nějaké organizaci.
Problémy respondenti vnímali jako těžko řešitelné a svěřovali se s nimi nejčastěji kamarádům.
Česká asociace streetwork ve spolupráci s výzkumnou agenturou Millward Brown
(2014) pracovali na výzkumu v NZDM: Nízkoprahy pod lupou. Šetření proběhlo od konce října
2012 do konce ledna 2013 a zúčastnilo se ho 518 klientů. Výzkum ukazuje charakteristické
znaky cílové skupiny. Průměrný věk klienta je 15 let. Kluby navštěvuje 60 % chlapců a 40 %
dívek. Z výzkumu vyplynulo, že průměrný klient dochází do klubu rok či déle a dozvěděl se o
něm od kamarádů. Většina dotazovaných považuje pracovníky klubu za spravedlivé a mají
k nim důvěru. S prosbou o pomoc se na pracovníky obrací 28 % klientů. Tři čtvrtiny klientů
uvedly, že ze strany pracovníků se setkávají se zájmem o jejich osobní život. Klienti v klubech
cítí podporu a doporučili by ho svým kamarádům. Mezi nejčastější formy rizikového chování
patří cigarety 49 %, marihuana 9 %. Necelých 30 % dotázaných se potýká s problémy s rodiči.
Zemanová a Dolejš (2015) zkoumali propojení mezi spokojeností, sebehodnocením a
rizikovým chováním u klientů NZDM. V celorepublikovém šetření zjistili, že služby NZDM
využívá riziková mládež mnohem častěji než běžná populace. Nejčastěji zmiňovaným
rizikovým chováním u dospívajících ve věku 11-15 je falšování podpisu rodičů, ke kterému se
přiznalo 49 % klientů. Další z aktivit je užívání alkoholu za posledních 30 dní, které provozuje
45 % dotazovaných. Kouření cigaret přiznalo 48 % a 38 % jich kouří více než pět denně.
Pohlavní styk má za sebou už 27 %. V oblasti šikany zažilo 32 % vulgární urážky od spolužáků
a okolí. Z těchto údajů je zřejmé, že mladiství docházející do NZDM představují vysoce
rizikovou mládež. Výzkum byl dále zaměřen na životní spokojenost, která se lišila oproti běžné
populaci. Klienti NZDM zažívají méně šťastné pocity, než běžní žáci základních a středních
škol. Z výzkumu vyplynulo, že dívky mají vyšší tendenci k menší spokojenosti a nízkému
stupni sebehodnocení. Z výsledků se lze domnívat, že čím více je klient nespokojený, tím
častěji má i nízké sebehodnocení a mohou se u něj vyskytnout nějaké formy rizikového chování.
Štefková a Dolejš (2016) se zabývali vymezením osobních charakteristik resilience u
klientů NZDM. Resilience je schopnost jedince zvládat stres a problémové situace (blíže
popsáno v podkapitole Teorie rizikového chování). Při výzkumu došli autoři k výsledkům, že
skoro 62 % dotazovaných zvládá problémy hůře než americký populační průměr. Pro tuto
skupinu by bylo vhodné v rámci NZDM zapracovat na posílení schopnosti zvládat vývojové
úkoly. V oblasti uspokojivých vztahů 57 % skórovalo níže než americký průměr. V této oblasti
je třeba navazování a udržování vztahů. V případě projevování emocí se 51 % dotazovaných
umístilo výše než americký populační průměr. Výsledky tohoto šetření mohou být inspirací pro
tvorbu intervenčních programů v NZDM.
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3. Hodnocení kvality v sociálních službách
Kvalitní sociální služba zajišťuje podporu a pomoc osobám, které se ocitli v nepříznivé
sociální situaci. Snahou je zajistit takovým osobám sociální začlenění nebo prevenci sociálního
vyloučení. Kvalitní sociální služba podporuje aktivní přístup k životu, hodnotu a důstojnost
jedince. Kvalitu lze garantovat pomocí prověřování standardů, akreditací a licencováním
(oprávnění k výkonu služby) či registrací. Poskytovatel musí být registrován krajským úřadem,
jinak nesmí sociální službu provozovat. U registrovaných služeb se provádějí inspekce ze stran
ministerstva. V této kapitole je popsáno, jak probíhá zajišťování kvality v sociálních službách.
Dále jsou součástí kapitoly standardy sociálních služeb a kvalita sociálních služeb v zahraničí.
V druhé části jsou popsané jednotlivé metody a techniky pro hodnocení programu v jeho
průběhu.
Kvalita je kategorie, která pomocí kvantitativních či kvalitativních pojmů popisuje
úroveň výrobku nebo poskytovaných služeb. Zahrnuje v sobě jak objektivní, tak subjektivní
prvky. Kvalitu nelze zcela jednoznačně definovat, protože v každém odvětví je pojem využíván
jinak a vztahuje se k různým výrobkům či službám. Kvalita podléhá vývoji a mění se dle
politických a společenských změn. Malík Holasová (2014) považuje za kvalitní služby takové,
které řeší sociální situaci občana, který je s požadovanou službou spokojený. Podle Matouška
(2007) by měla být garantována prověřením předem definovanými kritérii. Studijní materiál k
vzdělávacímu kurzu: Kvalita sociálních služeb v procesu plánování sociálních služeb (2014)
rozlišuje tři aspekty podle, které se pojí s kvalitou sociálních služeb. Jsou jimi struktura, procesy
a výsledky. Kvalita struktury se vztahuje k vnějším podmínkám, ve kterých se probíhá péče,
nebo terapie. Spadají sem oblasti vzdělávání, organizační struktura, metodiky, materiální
vybavení a prostory, financování apod. Procesy a jejich kvalita se pojí s podáním výkonu
v průběhu služby (ekonomické řízení a využití zdrojů). Kvalita výsledků obsahuje stupeň
dosažení cíle. Jedná se o odchylku mezi cíli stanovenými a dosaženými. Z jiného pohledu lze
kvalitu posuzovat v oblastech z hlediska klienta, profesionálního hlediska a z hlediska řízení.
Malík Holasová (2014) považuje za nejdůležitější aspekty – etické a normativní zaměření
kvality. Myslí tím, jak služba funguje a jak se přitom klient cítí. Významnou roli při chápání
kvality sociálních služeb přisuzuje posuzování kvality života. Kvalitu sociálních služeb lze dle
Malík Holasové (2014) určit pomocí několika aktérů. Jsou jimi klient, zadavatel služeb, občané
i poskytovatelé služeb. Bednář IN Matoušek (2013) za jedno z měřítek kvality považuje
spokojenost klientů. Vedoucí služeb by měli zajištovat činnosti tak, aby byly pro klienty
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srozumitelné a vyhovovali jim. Dalším důležitým ukazatelem kvality je hodnotová ukotvenost,
která má vliv na vztahy mezi pracovníky a klienty a ovlivňují interakce mezi lidmi. Za základní
nástroj rozvoje kvality sociální práce Bednář IN Matoušek (2013) označuje hodnocení,
evaluace (více v kapitole 3.2). Jako poslední autor zmiňuje vliv osobnosti sociálního
pracovníka na kvalitu sociální práce.

3.1 Zajištění kvality sociálních služeb
Cílem hodnocení kvality je odhalení slabých stránek v poskytování sociálních služeb a
dosažení zlepšení či odstranění nežádoucích praktik. Služby by měly mít určitou hodnotu, která
je dostupná všem uživatelům služby (Sládek 2013). Zákon o sociálních službách apeluje na
kvalitu pomocí inspekce poskytování sociálních služeb (Janoušková 2007). Inspekce kvality
slouží dle Čámského (2011) ke zjišťování úrovně kvality a ke kontrole dodržování práv klientů.
Inspekce dává poskytovateli zpětnou vazbu a doporučení, jak postupovat při zjištění
nedostatků. Inspekce je realizována formou státní kontroly, pro níž jsou stěžejní: zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách; zákon č.552/1991 Sb., o státní kontrole; prováděcí
vyhláška č. 505/2006 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; metodika inspekce MPSV.
Janoušková (2007) dodává, že kvalita se ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb
(viz kapitola 4.1). Inspekci provádí nejméně tří členný tým, v němž musí být alespoň jeden člen
zaměstnancem kraje nebo ministerstva U zařízení, kde je poskytovatelem kraj provádí kontrolu
MPSV, v ostatních případech je inspekce realizována krajskými úřady (Janoušková 2007).
Sládek (2013) zdůrazňuje, že hodnocení mají dvě podoby. První v rovině objektivně
zjistitelných dat a druhá v subjektivní. Z praxe označuje za běžnější subjektivní hodnocení, při
kterém komisaři mohou mít jiný pohled na průběh služby. Různé hodnocení ukazují kraje, které
disponují různými výklady hodnocených kritérií. Tuto situaci MPSV řeší pořádáním
metodických seminářů dvakrát ročně. Také v roce 2009 vnikla Rada pro inspekci kvality
sociálních služeb, která je složena ze zástupců MPSV, Asociace krajů ČR, Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, poskytovatelů sociálních
služeb, inspektorů a dalších odborníků. Za další problém v hodnocení Sládek (2013) shledává
neopakující se hodnocení kvality v zařízeních, které už jednou prošly inspekcí (trvá několik let,
než je provedena znovu). Inspekce je prováděna od roku 2007
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3.1.1 Standardy kvality v sociálních službách
Jak již bylo výše zmíněno kvalitu služby lze garantovat prověřením předem
definovaných standardů, které popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Mají zaručovat
určitou úroveň kvality, je však dle Malík Holasové (2014) důležité zdůraznit, že i po jejich
naplnění nemusí být služba uživatelem hodnocena jako kvalitní. To může nastat ze dvou
důvodů. Prvním je skutečnost, že standardy jsou formulovány obecně, neboť se vztahují na
všechny oblasti sociálních služeb. Druhým důvodem je rozměr kvality, kdy standardy kvality
budou splňovat skoro všechny služby, jako kvalitní budou označování ti, kteří nabídnou nějaký
nadstandard.
Smyslem standardů podle Malík Holasové (2014) není určit práva a povinnosti
poskytovatelů a uživatelů, ale prokazatelným způsobem posoudit kvalitu služeb. Standardy
mají sloužit jako ukazatel dobré praxe. Jsou definovány podle měřitelných kritérií, která
umožňují snadné zjištění, zda je standard naplňován. Čípková a Kouřilová (2014) shledávají za
důležité, aby standardy vedly poskytovatele k vytvoření dokumentů, pravidel a postupů, které
povedou k respektování zájmů, potřeb a práv uživatele. Hlavním znakem standardů je podle
autorek orientace na člověka – uživatele služby. Standardy si vytváří každé zařízení,
v návaznosti na vlastní podmínky a cílovou skupinu. Vytváření vyžaduje spolupráci mezi
klienty, vedení a pracovníky (Malík Holasová 2014). Podle Matouška (2007) mají dobře
připravené standardy poskytnout vyškoleným inspektorům podobné výsledky. Plnění
standardů, které jsou definovány pomocí kritérií, je hodnoceno bodově (3-0 bodů, 3 body při
výborném plnění). Hodnocení vykonávají inspektoři sociálních služeb, kteří určují procento
naplnění standardů. Hodnotitelé stanoví naplnění či nenaplnění kritérií, v případě nesplnění
jsou poskytovateli odečítány body. V této situaci se jedná o negativní hodnocení tzv. restriktivní
nástroj (Horecký a Vítová, 2010).
Kvalita sociálních služeb obsahuje 15 standardů daných zákonem, které jsou rozděleny
do tří částí. Rozlišujeme procedurální, personální a provozní standardy. Standardy užívané
v ČR pomáhali spoluvytvářet Chris Payne a Andrea Taylor v rámci česko-britského projektu
na podporu MPSV při reformě sociálních služeb (Matoušek, 2007).
Procedurální standardy jsou podle Čípkové a Kouřilové (2014) nejdůležitější. Tvoří bázi
kvality sociálních služeb. Zahrnují přímou práci s uživatelem služby, upravují práva uživatelů,
říkají, jak má probíhat jednání se zájemcem o službu. Zaměřují se na ochranu osobních údajů,
na co je třeba dát pozor při jednání s klientem či jak přizpůsobit službu s ohledem na
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individuální potřeby klientů. Značná část je věnována ochraně práv klientů a prostředků k jejich
dosažení (stížnosti, pravidla).
Personální standardy se zaměřují na personální zajištění služeb. Jsou zde definovaná
pravidla týkající se vhodných pracovník podmínek, zaškolování pracovníků a stanovení
organizační struktury. Jsou zde zahrnuty i postupy pro hodnocení pracovníků, vzdělávání a
možnost supervize.
Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. Soustřeďují
se na místní a časovou dostupnost služeb, na zvládnutí krizových situací a ekonomickém
zajištění.
Kromě standardů kvality se rozvíjejí tzv. druhové standardy, které se zaměřují na různé
druhy sociálních služeb. Existují například standardy kvality občanských poraden, standardy
podporovaného zaměstnávání, standardy pro rodinné poradny, chráněné bydlení či ranou péči
apod. MPSV zareagovalo na tento vývoj druhových standardů získáním finančních prostředků
na tvorbu metodiky pro tyto standardy (Malík Holasová 2014). Od roku 2012 byl MPSV
realizován projekt Inovace systému kvality sociálních služeb, jehož úkolem bylo přinést do
systému kvality sociálních služeb větší míru objektivnosti a měřitelnosti. Projekt si kladl za cíl
změnit rámec zajištění kvality s ohledem na praktické zkušenosti a změny v právní a politické
oblasti. Součástí projektu je také spolupráce odborníku při tvorbě inspekčních metodik a
vzdělávání inspektorů, do kterého jsou zapojeni všichni úředníci krajských poboček, které
inspekce vykonávají. Projekt skončil v roce 2015 a navázal na něj projekt Rozvoj a podpora
modelů kvality pro systém sociálních služeb, který je zaměřen na rozvoj metodické podpory a
kvality a hledání dobré praxe, nových nástrojů pro hodnocení a identifikaci rizik (MPSV 2017).
3.1.2 Aktuální iniciativy v oblasti kvality sociálních služeb
MPSV si za hlavní cíl v této oblasti klade podporu a rozvoj kvality poskytovaných
sociálních služeb. Se vstupem do Evropské unie se naskytla možnost čerpat finanční prostředky
z Evropského sociálního fondu. V sociální oblasti mají samosprávné celky a nestátní neziskové
organizace možnost použít finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců a podporu
skupin ohrožených sociálním vyloučením.
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Značka kvality v sociálních službách
Projekt Značka kvality byl zahájen Asociací poskytovatelů sociálních služeb roku 2009.
Tento systém slouží jako externí certifikace pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, pečovatelskou službu, ambulantní služby pro osoby se zdravotním postižením.
Systém hodnotí veškeré důležité aspekty poskytování sociální služby z pohledu uživatele
služby. Hodnocení je uskutečňováno pomocí udělování hvězd, které mohou pomoci usnadnit
zájemcům o službu rozhodování. Značka kvality usiluje o zvyšování kvality v certifikovaných
zařízeních, ukazuje slabá místa v poskytování péče a navrhuje doporučení pro zlepšení.
Přibližně jednou ročně je systém aktualizován a upravován na základě připomínek odborníků.
Značka kvality je dobrovolná a má sloužit k lepší orientaci zájemců o službu a ke zlepšení
mediálního obrazu pobytových služeb ve společnosti (Značka kvality 2011).
Projekt E-Qualin
Asociace poskytovatelů sociálních služeb zahájila v roce 2010 projekt E-Qualin, jehož
cílem bylo zavést evropský model měření a zvyšování kvality do českého prostředí. Projektu
se zúčastnilo 15 zařízení (domovy pro seniory), jejichž zástupci byli proškoleni v nové metodě.
Účastníci získali teoretické a praktické znalosti a naučili se metody převést do svých zařízení
(Malík Holasová 2014). Zaměření modelu je cíleno na každodenní praxi, potřeby uživatelů,
jejich přátel a zaměstnanců. Program zkoumá a kontroluje jednotlivé procesy a struktury
v organizaci v propojení se spokojeností všech zúčastněných. Cílem je hodnocení procesů
samotnými realizátory na základě reflexe, sebe zkušenosti a inovativního učení (Horecký a
Vítová 2010). Tento model je nezávislý na jiných modelech. Používá se v Německu, Velké
Británii, Lucembursku, Rakousku, Francii, Itálii, Slovinsku a Belgii.
Cena kvality v sociální péči
Cílem projektu je hledat výjimečné poskytovatele a jednotlivce, kteří vytvářejí ideální
prostředí pro uživatele sociálních služeb. Projekt vznikl roku 2004 v redakci časopisu Sociální
péče a stal se součástí Strategie národní politiky kvality v České republice. Kategorie, do nichž
je možné někoho nominovat, jsou: poskytovatelé sociálních služeb pro seniory, děti, pro osoby
se zdravotním postižením, pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jsou ještě dvě speciální
kategorie: osobnost roku a cena sympatie. Vyhlašování se uskutečňuje jednou do roka.
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Zainteresované organizace v oblasti kvality
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR)
Jedná se o největší profesní organizaci, která sdružuje poskytovatele sociálních služeb
v ČR. Je složena z právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby, kteří si kladou
za cíl zvyšovat úroveň sociálních služeb. Asociace zastupuje své členy a hájí jejich zájmy
pomocí odborných stanovisek, oponenturou a podporou právní regulace sociálních služeb. Dále
zprostředkovává vývoj vědeckých a výzkumných poznatků v oblasti sociálních služeb a
předává zkušenosti ze zahraničí svým členům. Vypracovává studijní, dokumentační a
informační materiály (APSSČR 2011).
Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP)
Jedná se o dobrovolné sdružení právních subjektů z vyšších odborných a vysokých škol.
Asociace je členem Evropské asociace škol sociální práce. Hlavním cílem je podílet se na
zvyšování oborné kvality vzdělávání v sociální oblasti na území ČR a tím přispívat ke
zdokonalování nabídky a výkonu služeb na našem území. Hlavním nástrojem práce asociace je
vytváření minimálních standardů vzdělávání v sociální práci. Dále také vydávání časopisu
Sociální práce (na Slovensku Sociálna práca), inovace standardů a kontrola na školách (ASVSP
2009).
Národní vzdělávací fond (NVF)
Jednou z mnoha oblastí, které se NVF věnuje je kvalita sociálních služeb. NVF
realizoval pro MPSV řadu projektů, které mají pomoci ke zlepšení sociálních služeb. Jednalo
se o projekty: vytvoření minimálních standardů, metodiky kvality služeb v ústavech řízených
MPSV, metodiky pro hodnocení kvality sociálních služeb, Česko-Britský projekt – Podpora
MPSV při reformě sociálních služeb, mapování a porovnání systémů pěstounské péče
s evropskými zeměmi, analýza služeb pro seniory ve Středočeském kraji. Od roku 2005
doposud se fond věnuje činnosti Certifikační agentury pro Radu vlády v oblasti drogové
politiky a certifikaci odborné způsobilosti služeb. Jedná se o posouzení služby podle standardů,
kdy je při jejich splnění udělen certifikát. Certifikace je podmínkou pro čerpání dotací ze
státního rozpočtu na oblast protidrogové politiky (NVF 2011)
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QUIP
Zapsaný ústav Quip vznikl v roce 2003 za účelem pomoci lidem s postižením. Další
činností organizace je podpora rozvoje kvality v českých sociálních službách. Zabývají se
vzděláváním poskytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb. Organizace se dále zabývá revizí
standardů, porovnáváním se zkušenostmi ze zahraničí, a vytvářením dokumentů k tématice
kvality sociálních služeb (Quip-kvalita v sociálních službách 2008).
Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách (INSTAND)
Zapsaný ústav byl založen v roce 2004 odborníky v sociálních službách, kteří chtěli
podpořit proces transformace sociálních služeb v ČR. Členové, jenž se podíleli na zakládání,
pomáhali spoluvytvářet standardy sociálních služeb a certifikační systém sociálních služeb na
území České republiky. Hlavní činnosti INSTANDU je podpora transformace pobytových
sociálních služeb, podpora reformy opatrovnictví, semináře na klíč v oblasti celoživotního
vzdělávání sociálních pracovníků a úředníků, podpora dobrovolnictví, příprava na inspekce
poskytování sociálních služeb, audity kvality, supervize v sociálních službách či koučování
(Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách 2004).
Z profesních iniciativ lze zmínit Společnosti sociálních pracovníků, která dobrovolně sdružuje
členy podílející se na rozvoji sociální práce a zvyšování odbornosti v praxi. Dalším příkladem
je Profesní komora sociálních pracovníků. Jedná se o zájmovou organizaci, jejímž cílem je
prosazovat uznání sociální práce a zastupovat sociální pracovníky. O rozvíjení prestiže a
zlepšováním kvality v sociální práci se zabývá sdružení Rada pro rozvoj sociální práce.
V poslední řadě je třeba vzpomenout na Českou asociaci streetwork, která zastřešuje organizace
nízkoprahových sociálních služeb. Asociace usiluje o zvyšování kvality služeb, rozvoj oboru
a dobré podmínky pro poskytovatele služeb. Zájemci o členství musejí splnit hodnocení kvality
(Malík Holasová 2014).
3.1.3 Pojetí kvality sociální práce a služeb v zahraničí
Ke kvalitě je v evropských zemích přistupováno různě s ohledem na skutečnost, že tato
problematika je zcela v kompetenci jednotlivých vlád evropských zemí. Kvalita se vyvíjí v čase
a má na ni, jak uvádí Horecký a Vítová (2010) vliv úroveň kvality služeb, jejich dostupnost a
vnímání kvality občany dané země. Pojetí kvality sociálních služeb vychází obecně
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z dokumentů mezinárodních organizací, jako jsou: Organizace spojených národů, Rada Evropy,
Evropská unie, WHO a další (Mátl, Jabůrková 2007). Standarty kvality sociálních služeb se
staly součástí veřejných politik, které jsou podpořeny vzájemnou výměnou informací, sdílením
znalostí a dobré praxe a v neposlední řadě iniciativou profesních asociací sociálních pracovníků
(Mátl, Jabůrková 2007). Většina zemí EU pracuje se systémy kvality sociálních služeb, které
se liší s ohledem na vyspělost služeb v evropských zemích (Horecký, Vítová 2010). Současný
evropský trend ve vnímání kvality si klade za cíl sjednocení chápání služeb v rámci EU. Roku
2010 byl Sociálním výborem Evropské komise pro sociální ochranu schválen Evropský rámec
pro kvalitu sociálních služeb. Jednotného chápání kvality má být v rámci dosaženo pomocí
kvalitativních principů, které by měly služby naplňovat. Hlavním podnětem rámce je využití
metodologických postupů pro revizi standardů (Kocman 2012).
Malík Holasová (2010) za hlavního představitele modernizace sociálních služeb označuje
Anglii. Ta byla mezi prvními, kteří modernizovali veřejnou správu a zavedli standardy
sociálních služeb. Některými z nich se nechaly inspirovat Finsko, Slovensko a Česká republika.
Baldwin (2017) popisuje, že v 80 letech 20 století došlo v Anglii k proměnění veřejných služeb,
které mělo za výsledek privatizaci služeb, zvýšení konkurenčního boje mezi poskytovateli
služeb a zavádění manažerských metod. Po roce 1997 se stále vyvíjela modernizace služeb za
účelem jejich ekonomické efektivity a rozvoji podnikání v sociálních službách. Byly také
prosazeny národní standardky kvality spolu s cíli sociálních služeb (Malík Holasová 2010).
V roce 2000 byl vydán zákon Care Standards Act, který byl zaveden, aby reguloval kompetence
poskytovatelů sociální péče a vytvořil rovné podmínky pro všechny. Jeho obsahem také byly
minimální standardy péče, Zákon mimo jiné zřídil obecnou radu sociální péče pro Anglii a radu
péče o Wales (Care Standards Act 2000). V roce 2002 byl Generálním koncilem sociální péče
vydán profesní kodex Codes of Pracitce, který obsahuje kodexy pro sociální pracovníky a
ukládá povinnou registraci sociálních pracovníků. Standardy platí na národní úrovni a jejich
řízení je zajišťováno na lokální úrovni (Codes of practise 2010). Poslední revize tohoto
dokumentu proběhla v tomto roce (2018). Malík Holasová (2010) podotýká, že od roku 2012
je registrace sociálních pracovníků v kompetenci institutu Health and Care Professions Council.
O inspekci sociálních služeb se mezi lety 2004-2009 starala Comissinon for Social Care
Inspection, která měla na starost definici a kontrolu standardů sociálních služeb na lokální
úrovni. Od roku 2009 tuto činnost převzala nezávislá komise Care Quality Comission.
Zveřejňuje také informace o plnění národních standardů. Aktuálně si parlament za hlavní cíle
do roku 2021 klade: podporu a zlepšení sociální péče, zkvalitnění zpravodajského přístupu,
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propagovat jeden sdílený pohled na kvalitu a zlepšit efektivitu a účinnost péče (Care Quality
Comission 2017).

3.2 Hodnocení průběhu programu
S ohledem na výzkumnou část práce volím do této kapitoly hodnocení průběhu programu,
které je úzce spojeno s mým výzkumným šetřením. Hodnocení programu by mělo dát zpětnou
vazbu ohledně fungování programu těm, kdo program řídí. Přínosem hodnotících nástrojů je
podle Holasové (2014) kritický pohled na organizaci, poskytované služby a standardy.
V odborné literatuře lze spolu s pojmem hodnocení nalézt pojem evaluace. V sociálních
službách je tento pojem používán k výzkumu nebo jinému šetření, které má zjistit efektivitu
sociální intervence (Hendl 2016). Níže jsou popsány jednotlivé způsoby evaluace průběhu
programu, které jsou v sociální práci využívané.
Formativní evaluace a evaluace procesu
Hodnocení programu či hodnocení intervence je v literatuře označováno řadou pojmů:
formativní evaluace, monitoring procesu a evaluace procesu. V zahraniční literatuře Ginsberg
(2001) rozděluje dva typy hodnocení na formativní a sumativní evaluaci. Formativní evaluace
poskytuje informace o činnostech programu a jeho vývoji. Pomáhá organizacím zlepšovat slabá
místa a porovnává, jak program odpovídá standardům sociální péče. Sumativní evaluace se
snaží ukázat, jak se daří naplňovat cíle služby. Tyto informace mohou mít vliv na financování
programu a slouží jako informace pro ostatní o efektivitě daného programu. Hodnocení by mělo
nabídnout zpětnou vazbu poskytovatelům služby. Pojem formativní evaluace definoval
Scriven (1967), v jeho pojetí se jedná o hodnocení, které přináší zpětnou vazbu (Smutek IN
Matoušek, 2013). Synonymem tohoto pojmu je hodnocení zaměřené na zlepšování (Matoušek,
2007). Při této formě hodnocení je důležité definování silných a slabých stránek. Zpětné vazby
mohou mít podobu otázek, které zjišťují, jaké jsou silné a slabé stránky, zdali mají klienti vliv
na utváření programu a jestli se liší stanovené cíle s realitou. Důraz je dle Smutka IN Matoušek
(2013) kladen na interpretaci silných a slabých stránek zároveň i na zkušenosti pracovníků.
Hlavním cílem je zjistit, zdali je potřeba udělat změny pro lepší fungování služby. Hodnotitel
zjišťuje, jak služba funguje, jak popisují cíle intervence pracovníci či jaká jsou očekávání od
různých skupin (klienti, manažeři aj.). Při hodnocení jsou nejčastěji využívané kvalitativní
metody, lze však užít i kvantitativních. Fungování programu je v kompetenci organizace, která
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program poskytuje. Hodnocení si mohou subjekty objednat a použít ho ke změnám. Při
praktickém provádění formativního hodnocení není dle Matouška (2007) možné odpovědět na
všechny otázky. Výzkumník si musí udělat jasno v tom, co za otázky ho zajímá a pro koho
budou odpovědi určeny. Evaluátor by při hodnocení měl také vycházet z komplexních
informací o programu a organizaci, kterými má Matoušek (2007) na mysli: cíle programu,
historii organizace, rozdělení kompetencí mezi pracovníky, informace zveřejněné na webových
stránkách, metodiky pro pracovníky apod. Podle Smutka IN Matoušek (2013) je formativní
evaluaci velmi podobná evaluace procesu, která ukazuje nakolik je program uskutečňován
podle nastaveného záměru. Cílem hodnocení je zjistit jaké jsou odchylky od původních cílů a
plánů. Evaluace procesu předpokládá, že cíle programu jsou průběžně přizpůsobovány podle
toho, jak se program vyvíjí a zároveň to nepožaduje za negativní, protože při tom může dojít
k dosažení jiných žádoucích výsledků intervence. Jako vhodné otázky se doporučují například:
Jsou změněny původní cíle? Mění se v průběhu programu cílová skupina? Role hodnotitele
v evaluaci procesu v současné době spočívá v komunikaci se zainteresovanými subjekty,
vyslechnutí jejich pohledů na věc a působení na činnost organizace (Smutek IN Matoušek,
2007).
V literatuře lze podle Matouška (2007) nalézt i termín hodnocení služby, čímž někteří
autoři mají na mysli určité aspekty programu. V takové situaci jde o synonymum pro výraz
formativní. Najdou se i autoři, kteří tento výraz užívají k hodnocení vlivu programu klienty
ihned po jeho skončení.
Smutek IN Matoušek (2013) zjednodušené říká, že hodnocení výsledků intervence lze
především použít pro vnější prezentaci organizace. Hodnocení průběhu intervence je většinou
prováděno pro vnitřní potřeby organizace.
Monitoring využívání programu
Monitoring programu má být zaměřen na využívání programu cílovou skupinou. Při
monitoringu je důležité sledovat, jestli při zavádění programu nedochází k diskriminaci
určitého pohlaví, věku či etnického původu. Dalším cílem je hodnocení dodržování metodiky,
která byla stanovena pro implementaci programu. V jiné literatuře může být tento termín
označován jako věrnost protokolu. Sledování tohoto aspektu je důležité pro kontrolu
poskytovatele, který by mohl redukovat určité složky programu z důvodu náročnosti na čas a
zapojení pracovníků. Hodnotitel programu by se měl pomocí rozhovorů s klienty a
pozorováním přesvědčit, že poskytování služby probíhá podle toho, jak byla definována.
Monitoring může zahrnovat i popis toho, jakým způsobem poskytovatel informuje ostatní
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organizace či veřejnost o průběhu programu. Monitoring většinou bývá součástí žádosti
organizace o grant a zvyšuje důvěryhodnost organizace (Matoušek, 2007). Podle Adamse
(2009) se monitorování může dále zaměřit na potřeby opatrovníku nebo požadavky organizace.
Monitoring dále kontroluje, zda se uživatelé a pracovníci cítí bezpečně, což vede
k prohlubování důvěry. Monitorování poskytuje příležitost ke snížení všech druhů rizik, kterým
čelí lidé v dlouhodobé péči. Ginsberg (2001) předkládá běžné otázky na, které se lze při této
metodě ptát: jaké jsou efektivnosti programu při práci s cílovou populací, kolik stojí program
při převedení na jednotku poskytované služby, kolik služba utratila peněz na administrativní
činnost ve srovnání s výdaji na klienty, je zařízení bezpečné a dostupné apod.
Obvykle se prování pomocí monitorovacích nástrojů, kterými jsou kontrolní seznam
nebo formuláře. U větších programů jsou využívány databázové softwarové programy.
Efektivní monitoring by měl zahrnovat: jasné představy o tom k čemu je program určen a jaké
jsou jeho cíle; pečlivá orientace, tak aby získané informace byly snadno dostupné a kompletní;
schopní a trénovaní pracovníci; zvolit vhodné monitorovací nástroje; vybírat zařízení a
programy, které umožní porovnání a efektivní využití monitorovaných výsledků (Ginsberg
2001).
Hodnocení předpokladů
Hodnocení může být zaměřeno na teoretické předpoklady, z kterých program vychází.
V našich podmínkách je pravděpodobné, že se výzkumník nedostane k materiálům, které
definují předpoklady programu. Musí je tedy zjistit pomocí rozhovorů s vedoucími pracovníky
organizace, nebo zakládajícími členy. V tomto případě se většinou hodnotí, jaký je vztah mezi
předpokladem a fungováním programu. Může se ukázat, že jsou předpoklady a cíle neslučitelné
s průběhem služby. V takovém případě je nasnadě zauvažovat nad přenastavením cílů či aktivit.
Vedle teoretických předpokladů lze posuzovat i předpoklady personální. Očekává se, že
personál má jisté dovednosti a schopnosti, které jsou kompetentní k vykonávání profese.
Z hodnocení lze např. zjistit, kteří pracovníci jsou při své práci nejúspěšnější (Matoušek, 2007).
Hodnocení spokojenosti klientů
Program, který je kladně hodnocen klienty má tendenci přitahovat nové a zároveň
udržovat si ty aktuální. Brát spokojenost klientů jako jediné kritérium k hodnocení je dle
Matouška (2007) zavádějící. Klienti mohou být spokojeni, přitom nemusí docházet
k naplňování cílů, nebo se naopak bojí vyjádřit nesouhlas, který by ohrozil jejich místo ve
službě (např. domov pro seniory. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že dobrovolné dotazníky
vyplňují hlavně nespokojení klienti, ti spokojení nemají potřebu je vyplňovat. Dotazníky by
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měly být konstruovány tak, aby obsahovaly dostatečné množství otevřených otázek, aby je
klienti pochopili. Hodnocení spokojenosti může odhalit případy špatného zacházení, nebo
nesmyslné činnosti, které klienty zatěžují a jsou pro ně bez smyslu. Hodnocení může také
ukázat v negativním světle daného pracovníka, na které by mělo reagovat vedení organizace
(Matoušek, 2007).
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Empirická část
Kvalita v sociálních službách je často používaným pojmem, avšak u nízkoprahových
zařízeních pro děti a mládež není tak běžný. Česká asociace streetwork sice sdružuje zařízení,
která úspěšně prošla rozvojovým auditem, ale vyhodnocování průběhu fungování programu se
nevěnuje taková pozornost. Hodnocení vede k rozvoji a zlepšení služby a může sloužit jako
zpětná vazba či ukázat na možné nedostatky. Proto se v metodologické části autorka zaměřila
na hodnocení vybraných zařízení, aby zjistila, jak služby fungují a jaké mají rezervy.

4. Metodologie výzkumu
V této kapitole jsou popsány hlavní cíle výzkumu a výzkumné otázky. Dále je zde
popsán výběrový soubor a metoda sběru dat. V samém závěru lze nalézt, jakým způsobem byla
data zpracovávána.

4.1 Hlavní cíl a výzkumné otázky
Autorka si klade za cíl zjistit, jak pracovníci a vedoucí vnímají cíle NZDM a nakolik se
jejich představy liší. Při formulaci tohoto cíle vycházela autorka ze zkušenosti, kdy pracovníci
pracující v přímé práci s klienty mají odlišné názory než jejich vedoucí. Dalším cílem je zjistit,
jestli a jakým způsobem nabízejí kluby činnosti, které jsou definované zákonem a blíže popsány
v materiálu Pojmosloví NZDM. Posledním cílem je zjistit informace o nabízených službách
nízkoprahových zařízení a popsat případné rozdíly mezi zařízeními, které jsou cíleně vybrány
dle velikosti obce, ve které působí. Předpokládá se, že nízkoprahové kluby z větších měst budou
mít širší nabídku aktivit.
Výzkumné otázky:
1) Liší se názory pracovníků a jejich vedoucích na cíl práce, případně v čem?
Dílčí otázka: Je u klientů, kteří chodí do NZDM dlouhodobě nějaké zlepšení a v čem?
Dílčí otázka: Jakými charakterovými vlastnostmi by měl disponovat pracovník v NZDM?
2) Odpovídají nabízené služby definici v zákonu o Sociálních službách 108/2006 sb.?
Dílčí otázka: Jsou nějaké důvody, které brání poskytování intervencí v plném rozsahu?
3) Liší se nabízené volnočasové aktivity a preventivní programy podle velikosti obce?
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4.2 Výběrový soubor
Pro výzkumné šetření bylo zvoleno kvalitativní šetření, které bylo uskutečněno pomocí
polo strukturovaného rozhovoru.

Výběr výzkumného souboru se uskutečnil za pomoci

katalogu sociálních služeb uveřejněného na stránkách MPSV. Záměrem bylo vybrat tři
nízkoprahová zařízení z Prahy a další tři ze Středočeského kraje. Kritériem pro výběr
respondentů byla jejich ochota se výzkumu zúčastnit. Dalším kritériem pro výběr respondentů
byla pracovní pozice, kterou v organizaci vykonávají. Pro účely výzkumu bylo žádoucí z každé
oslovené organizace provést rozhovor s jedním vedoucím a dvěma pracovníky v přímé práci.
Výzkumný soubor se skládal z 18 respondentů z nichž 6 působilo ve vedoucí pozici.
Nízkoprahové kluby, ve kterých proběhl výzkum se se odlišovaly v následujících
charakteristikách. Zařízení ze středočeského kraje se nacházely ve městech, které mají počet
obyvatel od 16 000 do 19 000. Dvě ze zkoumaných zařízení se nacházejí poblíž centra města a
jedno má svou polohu na okraji města. U těchto klubů se také liší zřizovatel, kdy ve dvou
případech je služba zřizována neziskovými organizacemi a u té třetí je zřizovatelem město.
Pražské kluby (Z1, Z4, Z5), které byly zahrnuty do výzkumu jsou všechny zřizovány
neziskovými organizacemi. Svou činnost vykonávají v srdci panelákových sídlišť městských
částí Prahy. U všech výzkumných souborů se liší věkové rozpětí cílové skupiny. Důvodem je
variabilita v nastavení služby, kdy každý nízkoprahový klub si může stanovit svoji cílovou
skupinu v rozpětí 6-26, které je dané zákonem.
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V tabulce 1 je zobrazeno jednotlivé rozložení cílové skupiny ve zkoumaných
zařízeních, zaokrouhlený počet obyvatel a lokalita, ve které se kluby nacházejí.
Tabulka 1: Cílová skupina dle jednotlivých NZDM

Přibližný počet
Zařízení

Cílová skupina

obyvatel
města/městské

Umístění NZDM

části
Z1

6–18 let

46 000

panelákové sídliště

Z2

9–26 let

17 000

na okraji centra města

Z3

6–26 let

19 000

centrum města

Z4

13–26 let

24 000

panelákové sídliště

Z5

13–19 let

77 000

panelákové sídliště

Z6

6–18 let

16 000

na okraji města

Výzkumný soubor byl tvořen celkově 15 ženami a 3 muži. V tabulce 2 lze vidět věkové
rozložení, délku praxe v konkrétním nízkoprahovém zařízení a pracovní pozici, kterou zde
vykonávají.
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Tabulka 2: Charakteristika respondentů

Délka praxe v

Respondent

Pohlaví

Věk

Respondent 1

žena

21

1,5 roku

pracovník v sociálních službách

Respondent 2

žena

28

5 let

pedagog volného času

Respondent 3

žena

21

3 roky

pedagog volného času

Respondent 4

muž

26

3 roky

sociální pracovník

Respondent 5

žena

28

4 roky

vedoucí

Respondent 6

žena

25

4 roky

kontaktní sociální pracovnice

Respondent 7

žena

23

3 roky

kontaktní pracovník

Respondent 8

žena

25

3 roky

sociální pracovnice

Respondent 9

žena

46

13 let

pracovnice v sociálních službách

Respondent 10

žena

28

5 let

kontaktní sociální pracovnice

Respondent 11

muž

37

1 rok

vedoucí

Respondent 12

žena

43

5 let

vedoucí

Respondent 13

žena

30

2 roky

kontaktní pracovník

Respondent 14

žena

29

5 let

vedoucí

Respondent 15

žena

32

4 roky

vedoucí

Respondent 16

žena

29

5 let

vedoucí

Respondent 17

žena

28

5 let

pedagog volného času

Respondent 18

muž

24

3 roky

kontaktní sociální pracovník

NZDM

Pracovní pozice

Motivací pro práci v této oblasti je pro pracovníky především zájem o cílovou skupinu,
blízký vztah k dětem a získání zkušeností v oblasti práce s mládeží. Z jejich odpovědí dále
vyplynulo, že je baví jejich nespoutanost a energie, které mají vždy dostatek na rozdávání.

4.3 Proces sběru dat
Šetření bylo realizováno pomocí polo strukturovaného rozhovoru. Autorka měla
připravenou osnovu rozhovoru, která byla sestavena s ohledem na výzkumné otázky. Pro
pracovníky bylo připraveno 21 otázek a pro vedoucí pracovníky 3 otázky. Data byla

52

shromažďována v období od června do července 2018. Rozhovory probíhaly dle předem
domluvené telefonické komunikace v prostorách oslovených zařízení. Rozhovory s vedoucími
pracovníky probíhaly samostatně, aby se předešlo zkreslení odpovědí jejich podřízených. Před
každým rozhovorem byl pracovníky podepsán souhlas s využitím výzkumného rozhovoru,
který lze nalézt v příloze. Respondenti v něm byli informováni, že rozhovor bude nahráván a
využit pouze pro účely přepisu a bude k dispozici pouze autorce práce. Rozhovory s pracovníky
dosahovaly délky cca 45 minut. Otázky byly kladeny v závislosti na průběh rozhovoru.
Rozhovory s vedoucími se časově pohybovaly v rozmezí 10 až 15 minut.

4.4 Zpracování dat
Informace získané rozhovorem byly za souhlasu respondentů nahrávány na diktafon. Po
každé návštěvě zařízení, byl následně záznam přepsán do písemné podoby. Takto přepsané
rozhovory byly vytisknuty. Následovala metoda otevřeného kódování, kdy byl text rozdělen na
jednotky, kterým se přidělil kód vyjadřující podstatu textu. Vše se dělo na vytištěných papírech,
kde autorka zvýrazňovala jednotlivé odpovědi a třídila je do kategorií. Tento postup byl využit
skoro u všech zpracovávaných datech s výjimkou oblasti poskytovaných činností. Pro
zpracování dat v oblasti intervencí realizovaných ve prospěch uživatele byla použita induktivně
deduktivní analýza. Hlavní kategorie byly již předem dány výzkumnými otázkami, nebylo třeba
je hledat až v textu.
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5. Výsledky výzkumného šetření
5.1 Názory na cíle práce dle vedoucích a pracovníků
Jedním z cílů práce bylo zjistit zdali se liší názory na cíle práce mezi vedoucími a jejich
nadřízenými. V tabulce 3 jsou prezentovány kategorie, které autorka vytvořila na základě
výpovědí pracovníků k cílům práce. Jednotlivé odpovědi jsou blíže konkretizovány pod
tabulkou 3.
Tabulka 3: Názory na cíle práce v NZDM

vedoucí

pracovníci

prevence sociálně patologických jevů

prevence sociálně patologických jevů

vytvoření bezpečného prostoru

vytvoření důvěrného vztahu

sociální začlenění

pozitivní ovlivnění jedince

Prevence sociálně patologických jevů
oblast drogové
závislosti

oblast
kriminality

Pohledy na cíle služby se spíše různily, ale obě skupiny se shodly na tom, že
nízkoprahové kluby pro děti a mládež mají sloužit jako prevence sociálně patologických jevů.
Konkrétně respondenti hovořili o prevenci v oblasti drog, které se u klientů často vyskytují.
Jeden z respondentů uvedl „za úspěch považuji, že tu klienti zůstávají a že neskončí
v kontaktním centru nebo v nízkoprahovém denním centru“. Další oblastí, o které dotazovaní
hovořili byla prevence v oblasti kriminality. „Naší snahou je nabídnout klientům smysluplné
trávení volného času a eliminovat to, že se chytnou nějaké party a budou kouřit, hulit, brát
drogy a páchat trestnou činnost“.
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Odpovědi vedoucích
Vytvoření bezpečného prostoru
bezpečné
trávení
volného času

pozitivní
působení
pracovníků

S předchozí kategorií se pojí i cíl, který nejčastěji zmiňovali vedoucí – vytvoření
bezpečného prostoru. Cíl práce v této oblasti shledávají ve vytvoření bezpečného místa, kde se
klienti učí interakci a komunikaci s vrstevníky a řešení konfliktů. Jeden z vedoucích vidí cíl
v tom, aby „děti, které nejsou organizované a mohou se nějak rizikově chovat, se měly možnost
setkávat v prostředí, kde na ně někdo může pozitivně působit vhodněji než ulice“. Důležité je,
že klienti tráví volný čas bezpečně pro sebe i druhé a „pracovníci pomáhají klientům se
zorientovat v situacích, které z nějakého důvodu nedokáží zvládnout. Je to například pomoc
s rodinnou situací, s drogovou závislostí, se šikanou“.
Sociální začlenění
zprostředkování
vztahů

sociální účení

Poslední zmiňovanou kategorií vedoucími, je sociální začleňování. Cílem činnosti klubu
je zprostředkovat klientům kontakty s vrstevníky v takové míře, která odpovídá jejich
potřebám. Kromě navázání kontaktu s ostatními vrstevníky může být cílem „naučit klienty
správně reagovat, aby se dokázali podívat na problém i druhýma očima. Aby nehodnotili druhé
bez toho, aniž by se zkusili vžít do jeho situace“. Sociální začleňování může být ovlivněno i
lokalitou, ve které se daný klub nachází, což dokládá výpověď jednoho z vedoucích. „Tím, že
jsme v této lokalitě, kde je nízká kriminalita a nejsou tu vyloučené lokality, tak mají děti možnost
se setkávat s většinovou společností. U některých nízkoprahů, které jsou ve vyloučené lokalitě
to může být problém“. Cíl dále vedoucí vidí v dosažení takových schopností a dovedností, které
odpovídají jejich věku a pomáhají jim žít v souladu se základními společenskými normami.
Odpovědi pracovníků
Vytvoření důvěrného vztahu
získání důvěry
klientů

U pracovníků byla kromě prevence sociálně patologických jevů nejčastěji zmiňovaná
odpověď získání důvěry. Cílem práce je podle pracovníků navázání dobrého vztahu s klienty,
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kteří se poté svěřují se svými problémy. Jeden z dotazovaných odpověděl, že cílem je „najít
s klientem společné téma a díky tomu si získat jeho důvěru a pracovat na jeho pozitivním
posunutí“. Vybudování důvěry je proto nezbytné pro práci s klientem, jak dokládá výpověď
dalšího respondenta „Za úspěch ve své profesi považuji to, že se za námi klienti vracejí a
obracejí se na mě se svými problémy, nebo si přijdou jen tak popovídat“. Klienti se díky
vybudovanému vztahu založenému na důvěře více otevřou a jsou schopni se svěřit s tím, co je
trápí.
Pozitivní ovlivnění jedince
sebezdokonalení

schopnost zvládat
obtížné situace

Další často zmiňovanou kategorií bylo pozitivní ovlivnění jedince. Pracovníci si za cíl
kladou „podpořit mládež, aby se nebáli, protože žijí hodně ve strachu. Také v nich vzbudit touhu
pracovat na sobě mít dojem, že to má smysl“. Jedním z cílů spadající do této kategorie je
„naučit klienty mechanismy, které jim pomohou lépe zvládat problémy a vyrovnat se s nimi“.
Podobný názor má i další respondent „Cílem práce je pomoci mladým lidem, který službu
vyhledávají lépe se vypořádat s životními situacemi, které je potkají, aby dokázali samostatně
zhodnotit situaci a přijít sami i s možným řešením“.
Dále si pracovníci berou za cíl vzbudit v klientech touhu pracovat na sobě, naučit se základní
právní a společenské normy, a podle nich se umět chovat.
Shrnutí části: názory na cíle práce podle vedoucích a pracovníků
Názory na cíle práce se dle vedoucích a pracovníků shodovaly v jedné kategorii, kterou
je prevence sociálně patologických jevů. V této oblasti je jejich cílem působit preventivně na
klienty takovým způsobem, aby zabránili vzniku závislosti na návykových látkách či
kriminálnímu chování. V dalších oblastech se již odpovědi lišily.
Snahou a cílem práce vedoucích je především vytvoření takového prostředí, které nabízí
klientům bezpečné trávení volného a zprostředkování kontaktu s ostatními vrstevníky.
Pracovníci považují za nezbytné navázat s klientem vztah založený na důvěře, který je
základem kvalitní individuální práce. Poslední z oblastí, ve které spatřují cíl práce je
sebezdokonalení jedince, ke kterým patří vybudování vyrovnávacích mechanismů sloužících
k lepšímu zvládání zátěžových situací.
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5.1.1 Oblasti zlepšení u klientů navštěvujících NZDM dlouhodobě
S otázkou cílů práce lze propojit i výzkumnou podotázku, zdali vidí pracovníci a jejich
vedoucí nějaké zlepšení u klientů, kteří do NZDM docházejí dlouhodobě. Tabulka 4 ukazuje
kategorie, které byly autorkou vytvořeny dle odpovědí respondentů. Odpovědi pracovníků a
vedoucích byly v této oblasti téměř totožné. Bližší informace o jednotlivých kategoriích jsou
popisovány pod tabulkou 4.
Tabulka 4 : Oblasti zlepšení u klientů, kteří navštěvují NZDM dlouhodobě

vedoucí

pracovníci

fungování v klubu
pozitivní ovlivnění jedince
sociální začlenění
Fungování v klubu
respektování
pravidel a
druhých

Nejvíce lze změnu podle vedoucích i pracovníků vidět ve fungování klientů v klubu.
Uživatelé zde „vystupují bezkonfliktně, dokáží respektovat druhé a jsou schopni dodržovat
pravidla daná klubem“. Obecně jsou dotazovaní názoru, že změna je podmíněná časem.
Základem kontaktu je jeho systematičnost a dlouhodobá práce s klientem. Klienti si díky tomu
zvyknou na dodržování pravidel, mají větší respekt k pracovníkům i vrstevníkům. Někteří
z pracovníků uznali, že dodržování pravidel se může vztahovat jen na prostory klubu, což
dokládá odpověď jednoho respondenta: „naučí se respektovat nějaká pravidla, i když často je
to jen u nás, protože na učitele kašlou. U nás ví, že s nimi jednáme na rovinu a nemáme
nadřízené postavení“. Snahou pracovníků je naučit klienty slušnému chování a úctě k druhým.
Jeden z dotazovaných ve spojitosti se zlepšením klientů zmínil, že nebezpečné je, když má
pracovník velké očekávání. V takovém případě čeká pracovník velké změny a v důsledku toho
si nevšimne těch menších. S tímto se ztotožňuje i další respondent „V této práci je lepší nic
nečekat a o tom víc nás klienti překvapují“.
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Pozitivní ovlivnění jedince
komunikační
dovednosti

školní výsledky

životní styl

Co se týká pozitivního ovlivnění jedince do této kategorie lze zařadit nejčastěji
zmiňovanou odpověď: zlepšení v oblasti komunikačních dovedností a umění vést dialog.
V důsledku toho lépe navazují vztahy s vrstevníky a pracovníky. Dalším pokrokem u klientů
může být „že se naučili asertivní jednání, které jim pomáhá v prosazování sebe samých. Dále
u nich vidím zvětšení zdravého sebevědomí, které se zvedá v důsledku pozice v kolektivu. Lze
také vidět větší propojení sourozeneckých vztahů, kteří se k sobě na klubu hezky chovají“. Často
zmiňovanou odpovědí bylo také zlepšení v oblasti školních výsledků. U klientů lze vidět to, že
na sobě pracují a s pomocí pracovníků se některým daří dodělat střední školy. Ti, kteří v klubu
pravidelně navštěvují doučování v zaznamenávají progres ve školních výsledcích. Změna je
patrná i u klientů, kteří přestali užívat návykové látky v důsledku navštěvování klubu.
V neposlední řadě lze u některých klientů vidět zlepšení v oblasti zdravého životního stylu
(nejen jídlo, ale i smysluplné trávení volného času). Působení v klubu může mít také vliv na
„omezení počítače a snížení agresivity a respektování pravidel“.
Sociální začlenění
vytvoření
vztahů

Poslední z oblastí, u které je patrné zlepšení je sociální začlenění. V této kategorii lze
dle pracovníku změnu nejvíce spatřit v oblasti navázání vztahů. Většina klientů si v klubu najde
kamarády a lépe se začlení. Uživatelé, kteří navštěvují zařízení lépe navazují kontakt, nebo
přátelství i s klienty s odlišných sociálních vrstev. Dále také chování klientů v klubu je jiné.
Kolektiv je více stmelenější a dokáže se k sobě navzájem lépe chovat. Někteří klienti se mohou
upnout jen na kontaktního pracovníka, kterého poté považují za přítele. S takovou situací však
lze pracovat což dokládá jeden z respondentů „Máme zkušenosti s jedním klukem, který byl
hodně závislý na pracovnicích klubu. Chodil každý den a nenavazoval žádné kontakty
s vrstevníky. Nasměrovali jsme ho jiným směrem, aby si našel kamarády. Podařilo se to a s naší
pomocí objevil kroužek, kde získal přátele“.
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Shrnutí části: oblasti zlepšení klientů docházejících do NZDM dlouhodobě
U této otázky došlo u pracovníků a jejich vedoucích ke shodě. Pozitivní posun lze u
klientů zaznamenat ve schopnosti respektovat pravidla nastavená pracovníky klubu a
respektování osobností ostatních vrstevníků. Dalším viditelným pokrokem jsou zlepšené
komunikační dovednosti, prospěch ve škole a změna životního stylu. Poslední skupinou je
sociální začlenění, které je nejvíce markantní na schopnosti klientů najít si přátele.
5.1.2 Důležité charakterové vlastnosti pro výkon profese dle pracovníků
Součástí otázek pro pracovníky byla otázka, co je nejdůležitější pro výkon profese a
jaké charakterové vlastnosti, by měl mít pracovník. Tato otázka pomáhá definovat vlastnosti
pracovníků, které jsou vhodné pro práci s mládeží. Na obrázku 1 lze vidět hlavní oblasti, které
autorka vytvořila na základě výpovědí dotazovaných.

Obrázek 1 Důležité charakterové vlastnosti pro výkon profese podle pracovníků

ochota se
vzdělávat

komunikační
schopnosti

kladný vztah
k dětem

důležité
charakterové vlastnosti
pracovníka
spolehlivost

kreativita

trpělivost a
tolerance

Nejčastěji zmiňovanou oblastí byla trpělivost a tolerance. Pro výkon práce s danou
cílovou skupinou to považují pracovníci za nejdůležitější. Pracovník by měl by měl být schopný
respektovat individualitu každého klienta a přistupovat k němu bez předsudků. S ohledem na
to, že nejčastěji zastoupenou skupinou v NZDM jsou dospívající, musí pracovníci předpokládat
časté změny nálad a emocionální nerovnováhu. „Tolerantnější bychom měli být
k emocionálním výlevům a častým sprostým slovům, máme tu sice daná pravidla, aby nemluvili
sprostě, ale dokážeme pochopit, že jim to občas ujede. Samozřejmě je v tom neodporujeme a
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vždy je upozorníme, že se takhle nemluví. Ale to, že je za to hned nevyhazujeme z klubu vytváří
mezi námi vztah důvěry a respektu, který je tolik potřebný pro tuto práci“. Trpělivost je dále
potřeba i při čekání na výsledky práce. Mohou nastat situace, kdy se s klienty systematicky
dlouhodobě pracuje a změny se ukáží až po nějakém čase.
Respondenti se také shodovali na tom, že u pracovníka je nutná spolehlivost. Dokládá
to i odpověď jednoho z nich „pracovník by měl být zodpovědný, protože odpovídá za klienty na
výletech mimo klub a měl by pro ně být tím správným příkladem“. Klienti mohou pracovníky
brát jako vzory, nebo od nich některé chování přejímat, proto by členové týmu neměli dopustit
nějaké nevhodné chování. S tím se ztotožňuje jeden z dotazovaných „Pracovník by měl učit
klienty dobrým vztahům, být lidský a předat jim pozitivní pohled na svět“. Spolehlivost je žádaná
i pro týmovou spolupráci, kdy je v klubu nutná pomoc od druhého kolegy.
Někteří z dotazovaných přikládají váhu komunikačním schopnostem. Díky nim se
lze dostat ke klientovi a navázat s ním vztah. „Naše práce je hodně o komunikaci, člověk se při
prvotním kontaktu musí k dětem nějakým způsobem dostat. Nedokáži si přestavit pracovníka,
který by jen seděl a čekal až za ním klienti přijdou sami. Takhle to v naší oblasti nefunguje“.
Komunikace se využívá i při spolupráci s OSPOD, školami nebo rodiči, jak říká i jeden
z tazatelů „často chodíme kvůli klientům i do škol nebo na OSPOD, je proto nezbytné abychom
uměli vše vykomunikovat a umět spolupracovat v týmu“. Tak jako schopnost komunikovat je
potřebné i umění naslouchat a empatie.
Další z odpovědí, která zazněla je ochota se vzdělávat. Vzdělávání pomáhá rozšiřovat
možnosti práce s klientem a také předcházet syndromu vyhoření. Díky kurzům znají pracovníci
různé techniky a metody, které jsou uplatnitelné pro praxi. V této oblasti je třeba reagovat na
změny, které s sebou přináší cílová skupina „Každý, kdo tu pracuje, by se měl vzdělávat, S
ohledem na to, jak se doba stále vyvíjí bychom měli být stále v obraze a umět klientům poradit
a mít přehled v jejich aktuálních problémech. Například abychom věděli, co je to kyberšikana
a jak s ní pracovat“.
Odpověď - kladný vztah k dětem, zazněla jen ve čtyřech případech z dvanácti.
Pracovníci k tomu dodávali, že pracovník „musí mít dobrý vztah k dětem bez ohledu na to jaké
mají výkony a jak se chovají“. Tuto oblast lze brát spíše za samozřejmou a mnozí pracovníci
na ní z tohoto důvodu pravděpodobně zapomněli. Osoba, kterou nenaplňuje práce s dětmi a
mladistvými se do této práce nehodí.
Poslední kategorií dle výpovědí respondentů je kreativita. Pracovník by podle nich
měl být tvůrčí a aktivní, aby dokázal klienty zaujmout. Zaměstnanci klubu často vymýšlí různé
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aktivity, aby byly činnosti v NZDM různorodé a lákavé. „Často se nám stane, že vymyslíme
nějakou super aktivitu a nikdo se nepřidá. Potom si jen tak sedneme a začněme něco vyrábět a
přiláká to spoustu klientů“. Pracovník by měl být pro klienty něčím zajímavý, aby jim měl co
nabídnout. Výhodou je, když má nějaký svůj koníček jako je tomu u jednoho ze zařízení: „já
cvičím jógu, moje kolegyně tančí a kolega dělá bojové umění. Děláme pro klienty pravidelně
workshopy a setkávají se s velkým zájmem. I na ten můj, se sešlo dost lidí, což mě potěšilo,
protože jsem nečekala, že by mohla jóga někoho zajímat“. Když se podaří klienty něčím
zaujmout snáze se k nim lze dostat a díky tomu nalézt společné téma.
Shrnutí části: důležité charakterové vlastnosti pro výkon profese
Podle odpovědí pracovníků by každý, kdo pracuje v klubu pro děti a mládež měl
disponovat značnou dávkou trpělivosti a tolerance. Tyto vlastnosti jsou důležité nejen při
kontaktu s klientem, ale i při čekání na viditelné výsledky práce. Další z potřebných vlastností
jsou spolehlivost, komunikační schopnosti a ochota růstu a sebevzdělání v rámci profese.
Nejméně odpovědí (čtyři z dvanácti) bylo v oblasti kladného vztahu k dětem. Důvodem je
nejspíš skutečnost, že tuto vlastnost pracovníci považují jako samozřejmost k výkonu této
profese. Poslední ze zmiňovaných vlastností je kreativita, díky které je pracovník zajímavý pro
klienty a motivuje je k smysluplné činnosti.

5.2 Intervence realizované ve prospěch uživatele
V druhé výzkumné otázce si autorka kladla za cíl zjistit, jak jednotlivá zařízení plní intervence,
které vedou k naplňování cílů služby dle §62 zákona o Sociálních službách 108/2006 sb. Zákon
udává, že NZDM by měly poskytovat tyto činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Seznam jednotlivých intervencí, které vedou k naplňování činností zmíněných výše lze
nalézt v podkapitole 2.4 Metody práce v NZDM. Česká asociace streetwork tyto činnosti pro
větší přehlednost rozdělila dle vyhlášky 505/2006 SB §27. následovně.
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Obrázek 2: Seznam jednotlivých intervencí rozdělených Českou asociací streetwork
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5.2.1 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Pobyt v zařízení – lze chápat jako návštěvu klubu, bez většího kontaktu. Jedná se většinou o
klienty, kteří dochází do zařízení z důvodu volnočasových aktivit. S ohledem na fungování
služby je tato činnost zahrnuta již v samotném nastavení služby, proto se s ní lze setkat u všech
oslovených zařízení.
V této kategorii byly odpovědi pracovníku vesměs stejné. Mezi klienty lze nalézt ty,
které do klubu přivádí jen aktivity, které daná zařízení nabízejí. Nejčastěji takto využívají stolní
fotbal a kulečník. Jedna z pracovnic k tomuto dodala, že „k takovým klientům je těžké se dostat,
protože tu jsou jen kvůli fotbálku a chodí ve skupinách…nelze je nijak jinak motivovat. Stává
se to i u nových klientů, než získají důvěru, tak se také uchylují k volnočasovým aktivitám, nebo
za nimi přímo přicházejí z venku“.
Kontaktní práce – je metoda práce, pomocí níž se vytváří prostor pro realizaci cílených
intervencí. V praxi se jedná o kontakt s uživatelem, jehož cílem je vytvoření vzájemné důvěry.
Pro realizaci kontaktní práce je stěžejní, aby klienti klub vyhledali. V grafu 1 jsou k vidění
odpovědi pracovníků, jak nejčastěji kontaktují klienta. Čísla v grafu znamenají počet klubů.
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Graf 1: Jak dochází ke kontaktu klienta s klubem
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Všichni pracovníci uvedli, že klienti nejčastěji přichází díky svým kamarádům a
spolužákům. Další z možností je klienty oslovit při terénní práci, jak dokládá odpověď jedné
z pracovnic „když klienti nejsou v klubu, jdou za nimi pracovnice do terénu. Dají na dveře a na
facebook informaci, o tom, že jsou venku“. Ke kontaktování dochází i při prezentacích na
školách, kam pracovníci dochází, aby představili klub. Někteří klienti do klubu přijdou díky
internetu či facebooku, ale takových klientů je dle pracovníků mizivé procento. Jeden z klubů
pro školy organizuje exkurze, kdy klienty provede po zařízení a představí službu.
Situační intervence – lze chápat, jako poskytnutí zpětné vazby klientům k jejich aktuálnímu
chování. Tato činnost se v klubech děje naprosto přirozeně a je součástí reakcí každého
pracovníka, který pracuje s mládeží. Při těchto situacích je důležité rozpoznat důležitost situace
a přeměnit to na výchovný potenciál.
Doučování
Jeden z oslovených klubů doučování nenabízí, jsou zde sice ochotni klientům pomoci
například s úkolem, ale v případě doučování odkazují zájemce na jiné organizace. Doučování
zabere velké množství času, který by při nedostatku personálního zajištění chyběl pro ostatní
klienty. Ostatní kluby doučování nabízí a většinou mají vymezený den, kdy probíhá. Největší
zájem je prý o anglický jazyk, matematiku a český jazyk.
Rozvoj kognitivních a motorických dovedností, hygienických a společenských návyků
Tato oblast je velmi široká, jedná se o činnosti při, kterých pracovníci působí na klienty
výchovně. Příkladem může být, že se klienti naučí hodiny. Jsou totiž situace, kdy jsou klienti
zapsáni na počítač v určitý čas, ale neumí přečíst hodiny. Klienti se mohou také zlepšit v dalších
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oblastech, jak již bylo řečeno výše v podkapitole: oblasti zlepšení u klientů navštěvujících
NZDM dlouhodobě. Pracovníci a vedoucí se shodli na tom, že pokroky jsou vidět při fungování
v klubu, na komunikačních dovednostech, školních výsledků a tvorbě vztahů.
Volnočasové aktivity – této činnosti je věnovaná samostatná podkapitola 5.3, kde jsou
jmenovány jednotlivé činnosti, které lze nalézt v nabídce klubů. Obecně lze říci, že všechny
kluby nabízejí pro své klienty různorodé činnosti. Největší rozdíl se objevil ve speciálních
aktivitách, které jsou v Praze častější a více strukturované než v klubech v jiných menších
městech.
Shrnutí části výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity
Z výpovědí dotazovaných vyplynulo, že pro své klienty nabízejí skoro všechny činnosti
spadající pod tuto kategorii, jen jedno zařízení neposkytuje doučování. Důvodem je chybějící
pracovník, který by měl doučování na starosti. Pracovníci upřednostňují v tomto případě
individuální práci s klientem, která má pro klienta větší význam. V případě zájmu o doučování
ze strany klientů jsou pracovníci připraveni předat kontakty na organizace poskytující
doučování. Oblastí, která se u jednotlivých zařízení liší jsou volnočasové aktivity, které jsou
blíže popsány v podkapitole 5.4.
5.2.2 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Tato činnost je součástí práce v NZDM, do které lze zahrnout akce pro veřejnost,
besedy, výlety, společné akce NZDM klubů, kulturní akce a spousty dalších.
Všechny oslovené kluby tyto akce pořádají, podrobnější popis jednotlivých aktivit jsou
k nalezení v podkapitole 5.4 Srovnání nabízených aktivit. Pro představu jde například o
hudební workshopy, resocializační pobyt na horách, přednášky na aktuální témata pro
veřejnost, fotbalové turnaje, výlety mimo prostředí klubu a další.
5.2.3 Sociálně terapeutické činnosti
Poradenství – musí být poskytováno s vědomím klienta, kdy je definována zakázka a cíl.
V grafu 2 lze nalézt nejčastější oblasti, které klienty zajímají. Číslo za grafem znamená počet
klubů, které odpověděly stejně.
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Graf 2: Informace, které požadují klienti nejčastěji
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Dle odpovědí je parné, že nejčastější oblastí otázek jsou vztahy. Klienti s pracovníky
řeší jak vztahy partnerské, kamarádské či rodinné. Dalším tématem, které klienty zajímá je
šikana. Často se svěří právě pracovníkovi, že jsou terčem šikany, která je nejběžnější na
školách. Nově lze také registrovat kyberšikanu, jejíž záměrem je pomocí elektronických médií
poškozovat jejich uživatele. Dále se klienti zajímají o téma školy, kdy nejčastěji řeší známky,
chování učitelů či přihlášky na střední a vysoké školy. Oblasti, které byly zmíněné ve dvou
klubech jsou životní styl a návykové látky. Uživatelé služby požadují informace o zdravém
životním stylu, zajímá je jaké potraviny jíst a jak správně cvičit. U tématu návykových látek se
ptají na jejich účinky, vliv na zdraví a na odvykání. Témata, která zazněla jen jednou jsou
využití volného času a zákony. Klienty často zajímá, jaké aktivity jsou v dané lokalitě nabízeny,
kolik stojí a jak se do nich mohou přihlásit. V klubu, kde se klienti ptají na informace spjaté se
zákonem, je pracovník bývalý policista. Proto jim může odpovídat na otázky z dané oblasti.
Krizová intervence – je spojená se situacemi, které jsou pro klienty silně emočně náročné a
nedokáží je zvládnout pomocí vlastních vyrovnávacích mechanismů. Krizová intervence
probíhá ve všech navštívených zařízení. Z výpovědí jsou situace různorodé, záleží na
individualitě každého jedince. Pomoc klienti vyžadují při neočekávaných změnách, jako jsou
rozvod rodičů, rozchod s partnerem, vyhození ze školy nebo neúspěch ve škole.
Případová práce – je základní metodou sociální práce. V NZDM zahrnuje definování zakázky,
individuální práci s klientem, vedení individuálního plánu a kontrolu

naplňování cílů.

Graf 3 ukazuje, jakou podobu má individuální práce v oslovených klubech.
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Graf 3: Jak probíhá individuální práce v jednotlivých klubech
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Každý z oslovených klubů pracuje s klienty individuálně, jejich provedení se však liší.
Dva z klubů dělají individuální práci minimálně, klienti k nim dochází většinou za prostorem a
za rozhovorem s pracovníky. Mají denně velké množství klientů, z toho důvodu nelze dělat
individuální práci na takové úrovni, jak by si představovali. Ostatní čtyři vypracovávají
pravidelně individuální plány, zakázka vyplyne ze spolupráce s klientem, nebo někdy přijdou
klienti i sami.
Kontaktní místnost nabízí tři kluby. Jedná se o prostor, který zajišťuje větší soukromí
pro důvěrnou práci s klientem. Uživatelé klubu se raději svěřují v prostředí, kde mají klid a mají
jistotu, že jejich rozhovor neuslyší nikdo další.
Pro individuální práci mají ve dvou klubech vyhrazené konzultační hodiny, které slouží právě
pro tyto případy.
Dva z klubů mají rozdělené klienty a k nim přidělené klíčové pracovníky. Ti je každý měsíc
kontaktují a zjišťují, jak se snaží naplňovat cíle klientů a jak se jim daří.
Skupinová činnost – je plánovaná aktivita pro více klientů. Její podoba se klub od klubu liší,
realizují ji však všechny zkoumané kluby. V grafu 4 lze nalézt různorodé činnosti, které kluby
svým klientům v této oblasti připravují.
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Graf 4: Skupinové činnosti ve vybraných klubech
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Všechny kluby nabízejí preventivní programy, které mají různou podobu. V zařízeních
mimopražských jsou připravovány spíše nárazově a zpravidla alespoň jednou měsíčně. U
pražských klubů jsou preventivní programy realizovány skoro každý týden. Dále také kluby
nabízejí fotbalové turnaje, které se konají jednou ročně během akce Fotbal pro rozvoj. Jedná se
o soutěž, při které se sejdou kluby z určitého kraje České republiky a utkají se ve fotbalu.
Samotné kluby pořádají i pod svou záštitou jednodenní fotbalové turnaje pro své klienty.
Další z možností skupinové práce jsou tematické dny. Jedná se o různé jednodenní
aktivity, které probíhají v klubech většinou opakovaně. Může jít o den dětí, pálení čarodějnic,
Halloween, společné Vánoce, narozeninové dny, Velikonoce apod.
Aktivity, které se dělají společně ve třech klubech jsou výtvarné činnosti a přespávací
akce. U první z jmenovaných je nejčastěji výroba předmětů, které si klienti mohou odnést
domů. Nápady k vyrábění jsou inspirovány ročním obdobím a nápady od klientů. Přespávací
akce se nabízejí klientům, kteří už znají prostředí klubu a dochází do něj dlouhodoběji. Jsou
spojené se společnou večeří a prohlubováním vztahů mezi klienty a pracovníky.
Dvě ze zařízení mohou svým klientům nabídnou hudební zkušebnu, která dala
vzniknout kapele složené z klientů.
Poslední z odpovědí, které zazněly jen jednou jsou si podobné. U skupinového kolečka
se jedná o aktivitu, kterou pracovníci zařazují, když mají klienti společné téma a nedokáži se
shodnout, kdo bude mluvit. Probíhá to tak, že každý řekne svůj náhled na věc a ostatní ho musí
vyslechnout. Na podobném principu funguje i klubová rada, kde se klienti jednou měsíčně
sejdou s pracovníky, hodnotí činnosti klubu a dávají podněty ke zlepšení.
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Shrnutí části Sociálně terapeutické činnosti
Tato část taktéž potvrdila, že kluby nabízejí svým klientům všechny aktivity, které
spadají do kategorie sociálně terapeutických činností. Největší rozdíly u sledovaných klubů, se
ukázaly v oblasti individuální práce. Zde vyšly najevo rozdílnosti v přístupu k individuální
práci s klientem. Z rozhovorů vyplynulo, že individuální plány musí vypracovávat všechny
oslovené kluby, avšak jejich podoba se liší. U dvou zařízení jsou tyto plány zpracovány jen
sporadicky neboť je v klubu velké množství klientů, se kterými nelze díky omezeném počtu
pracovníků, intenzivněji pracovat. Paradoxem je, že jeden z takových klubů má k dispozici
kontaktní místnost, která tím pádem pozbývá na významu. Pozitivní je, že lze mezi
zkoumanými vzorky najít i takové, které se individuální práci intenzivně věnují, kdy každý
pracovník má na starost určitý počet klientů, které pravidelně kontaktuje a zjišťuje jejich
aktuální situaci.
5.2.4 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Informační servis – jedná se téměř o to samé jako je poradenství, které již bylo popsáno
v podkapitole 5.2.3 Sociálně terapeutické činnosti. Informačním servisem je míněno například
předání telefonního čísla na podniky, kde jsou volná místa na brigádu.
Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele – jde o kontakt s institucí ve prospěch uživatele,
který je realizovaný vždy za souhlasu klienta.
Tuto činnost poskytují všechny oslovené kluby. Ke kontaktu s jinými institucemi
dochází nejčastěji při řešení situace ve škole (šikana), dále na OSPOD (rodinná situace) nebo
spolupráce s dalšími organizacemi, které jsou zainteresovány v situaci klienta (případové
konference).
Doprovod a práce s blízkými osobami
Každý z klubů nabízí pro své klienty doprovázení, ale tato služba je využívána
minimálně. Doprovod je poskytován zhruba dvakrát do roka. Nejčastějším místem jsou úřady,
lékař či přijímací zkoušky.
Práce s blízkými osobami je také zcela nevyužívaná. Pracovníci jsou ochotni klienta
doprovodit a zprostředkovat jednání s rodinnými příslušníky, ale v praxi o to zájem není.
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Shrnutí části Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Intervence nacházející se v této kategorii nabízejí všechna oslovená zařízení, ale jejich
využívání není tak časté.

5.2.5 Důvody bránící poskytování služby v plném rozsahu
Autorku práce spolu s činnostmi realizovanými v nízkoprahových zařízeních pro děti
a mládež zajímalo, se kterými problémy se vedoucí a pracovníci během své práce setkávají.
V tabulce 5 jsou první dvě odpovědi shodné pro vedoucí a pracovníky a poté jsou rozděleny po
skupinách.
Tabulka 5: Limity služby dle vedoucích a pracovníků

vedoucí

pracovníci

finance

finance

nastavení služby

nastavení služby

prostory, umístění klubu

osobní důvody

spolupráce s rodiči

motivace klienta
supervize
přístup veřejnosti

Dotazovaní se shodli na tom, že největší problém vidí v nedostatku financí a v nastavení
služby. U financování jsou problémem účelové dotace, které nelze využít jinak, než za jakým
účelem byly přiděleny. Další z oblastí, kde chybí finance je vybavení klubu. Respondenti by
rádi nabídli klientům více volnočasových aktivit, ale nemají na jejich pořízení dostatek peněz.
Posledním z jmenovaných je nedostatek prostředků na lepší ohodnocení pracovníků a na
dalšího pracovníka. Novou pracovní sílu by ocenily tři z oslovených zařízení, kde si kvůli
nedostatku financí nemohou dovolit platit dalšího pracovníka, který by pomohl s prací v klubu,
nebo vykonával terénní práci.
Co se týká nastavení služby respondenty limitují omezené hranice práce. Tím je
myšleno například neschopnost nabídnout odbornější poradenství, u kterého ví, že by ho klienti
potřebovali (psychoterapie, psycholog). Jsou nuceni klienty odkázat dál. Tuto situaci má jeden
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z klubů vyřešenou tím, že v rámci organizace, která ještě nabízí sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi zaměstnávají externího psychoterapeuta, na kterého klienty odkazují. Dalším
příkladem může být situace, kdy do zařízení přijde klient, který nesplňuje věkovou hranici pro
vstup do klubu. Pracovníci by ho rádi přijali, ale mohou se dostat do střetu s vedením organizace
a etickým dilematem.
Odpovědi vedoucích
Oblastí ke zlepšení jsou dle výpovědí některých vedoucích prostory klubu. V některých
klubech chybí kontaktní místnosti pro individuální práci s klientem, není kam dát sportovní
vybavení či chybí hudební místnost. Jiný vedoucí by ocenil změnu prostředí, neboť se klub
nachází v lokalitě v blízkosti barů a hospod, které nejsou vhodné pro práci s mládeží. Snažili se
proto žádat o nebytové prostory na městské části, avšak s ohledem na nedostatek finančních
prostředků neúspěšně.
Poslední oblastí ke zlepšení je propojení spolupráce s rodiči. Vedoucí by ocenili lepší
provázanost služeb (škola, OSPOD, další organizace).
Odpovědi pracovníků
Jednou z odpovědí, která zazněla od všech pracovníků byly osobní důvody. Každý má
své individuální překážky, které mu leckdy brání ve stoprocentním fungováním. Limity mohou
být v nedostatku trpělivosti s klienty, v nejistotě jednání, v aktuální náladě pracovníka,
v tělesných silách či v nedostatečném nastavení hranic při práci s klientem.
Při práci se lze setkat s nemotivovanými klienty, ke kterým je těžké se dostat a podnítit
u nich snahu k činnosti na programu. Klienti bývají často nemotivovaní. Je tedy v rukách
pracovníka, aby s tím počítal a nebral to jako svou prohru a pokusil se je zajímavou činností či
tématem zapojit do komunikace.
Ve dvou zařízeních zazněla odpověď supervize. V těchto případech neznamená, že by
jim při výkonu práce bránila supervize, ale že není dostatečná. V těchto zařízeních jsou
supervize vykonávané jen dvakrát do roka, což může vést k vyhoření pracovníků a jejich vlivu
na klienty.
Poslední z odpovědí je přístup veřejnosti. Pracovníci by ocenili větší uznání, jak od
odborníků, tak laické veřejnosti. Často jsou vnímáni jen jako družina či prostředí narkomanů
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Shrnutí části Důvody bránící poskytování služby v plném rozsahu
Největším problémem, který sužuje jak vedoucí, tak pracovníky jsou finance, které jsou
všeobecně nedostatkovým zbožím v oblasti sociálních služeb. Více peněžních prostředků by
dotazovaní využili k modernizaci stávajícího vybavení, koupi nových prostor či přijmutí
dalšího pracovníka. Finance ve prospěch nízkoprahových zařízení mají podobu účelovou, nelze
je využít k jiným činnostem. Díky tomu jsou organizace nuceny vynaložit velké úsilí na
získávání finančních prostředků jiným způsobem.
Za další limit je považováno nastavení služby, které je nevyhovující v několika směrech.
V první řadě je problém v rozpětí cílové skupiny, jestliže přijde klient, který nespadá do oné
hranice, pracovníci jsou nuceni ho vykázat. Překážkou se zdá být i přesně předepsaný styl
výkaznictví, který je časově náročný, a ne tolik účinný. Povinností pracovníků je každou
návštěvu klienta zanést do systému s popisem činností, které v klubu dělal či nastínění
komunikace mezi ním a pracovníkem.
Odpovědi, které byly zaznamenány jen u vedoucích se týkaly neprovázanosti spolupráce
s rodiči a nedostatečných prostor. Ty se mohou nacházet v lokalitě, která není vhodná pro práci
s mládeží
Pracovníci nejčastěji popisovali osobní důvody, které mohou mít vliv na jejich chování.

5.3 Srovnání nabízených aktivit
Autorka při sestavování výzkumných otázek vycházela z předpokladu, že nízkoprahové
kluby, nacházející se v Praze, budou mít širší nabídku volnočasových aktivit. Usuzovala dle
toho, že v Praze jsou velké možnosti volnočasového vyžití a zařízení se snaží nabídnou
klientům co nejzajímavější výběr, aby pro ně byla služba atraktivní. Další z úvah směrovaly
k dostupnějšímu financování, kdy Praha, jako bohatý region může mít dostatek finančních
prostředků na podporu nízkoprahových klubů. V tabulce 6 jsou rozdělené kluby z Prahy a
ostatních měst. Je zde výpis aktivit, které lze v rámci daných služeb využívat.
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Tabulka 6: Seznam nabízených aktivit v jednotlivých zařízeních

Nabídka

Praha

aktivit

Ostatní města

zařízení

Z1

Z4

Z5

Z2

Z3

Z6

cílová skupina

6-18 let

13-26 let

13-19 let

9-26 let

6-26

6-18

deskové hry

ano

ano

ano

ano

ano

ano

stolní fotbal

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

knihovna

ano

ano

ano

ano

ano

ano

počítač

ano

ano

ano

ano

ano

ping-pong

ano

ano

ano

ano

ano

bubny,

součástí

součástí

klávesy,

hudební

hudební

mikrofony

zkušebny

zkušebny

ano

ano

výtvarné
pomůcky

hudební
nástroje
hudební
zkušebna
boxovací pytel

ano

šipky

ano

klávesy

ano
ano

kulečník

ano

Xbox

ano

ano
ano
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žonglovací

ano

pomůcky
air hockey

ano

taneční

ano

podložka
speciální
aktivity

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Všechna zařízení mohou klientům nabídnout deskové hry, stolní fotbal, výtvarné
pomůcky a knihy k zapůjčení. Výtvarné pomůcky jsou využívány k tvoření, které je většinou
naplánované pracovníky. Sami klienti mohou využít pastelky, vodové barvy, tempery a kreslit
si dle potřeby. Další výtvarné pomůcky jsou většinou v zamčených skříních a jsou využívány
k předem připraveným aktivitám. Důvodem je, že klienti by byli schopni je hned spotřebovat
k aktivitám, které postrádají smysl a pro kluby je koupě nového vybavení finančně náročná.
Možnost využití počítače nabízí pět ze šesti zařízení. Zde se liší počet těchto přístrojů
v konkrétním klubu. V jednom zařízení jsou k dispozici tři počítače a v ostatních jeden.
Počítače vesměs slouží hlavně k tvorbě domácích úkolů anebo k počítačovým hrám.
Organizace mají vytvořené seznamy na zapisování na počítač, aby nedocházelo k rozepřím
mezi klienty. Je vymezen i čas, který mohou denně na počítači strávit.
Zahrát si pin-pong mohou klienti v pěti ze šesti oslovených klubů. Stoly jsou ve všech
zařízeních rozkládací, z důvodu úspory místa.
Další kategorií jsou hudební nástroje, které klientům nabízí čtyři ze šesti zařízení (z
toho tři pražské a jeden mimopražský). Dvě pražská zařízení mají k dispozici i hudební
zkušebny, které jsou vybaveny základními hudebními nástroji. V těchto klubech vznikají z řad
klientů kapely, které pak vystupují na akcích organizovaných kluby. V jednom z těchto klubů
probíhají pravidelné workshopy, které jsou vedené zkušenými lektory. Ti klienty učí zpěvu a
hře na hudební nástroje.
Další aktivity, které nabízejí alespoň dvě zařízení jsou boxovací pytle, terč na šipky a
Xbox. Tyto aktivity lze nalézt jen v pražských klubech. Poslední z aktivit, která je přítomna ve
dvou klubech je kulečník. Jeden nabízí klub v Praze a druhý ve Středočeském kraji.
Do činností, které nabízí vždy jen jeden z klubů patří žonglovací pomůcky, air hockey
a taneční podložka.
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Kromě aktivit, které jsou přítomné v klubu, je možné využít široké množství
speciálních akcí. V této oblasti, je na každém klubu, jak moc jsou aktivní a jaké programy si
pro klienty připraví.
speciální aktivity v Praze
Pražské kluby disponují širokou nabídkou takových aktivit. Například jeden z klubů
jednou týdně realizuje volnočasové aktivity mimo klub (návštěva aquaparku, fotbal, volejbal).
V tom samém klubu nabízejí pravidelné aktivity v podobě filmového, hudebního, vařícího a
diskuzního klubu. Jiný pražský klub pořádá každoroční akci spojenou s grafity (klienti chodí
sprejovat na legální plochy), dále různé workshopy (legální graffiti, parkour, youtubering,
kadeřnický workshop. Tento klub každým rokem bere klienty na resocializační pobyt na
horách, ve kterém se klienti zapojují do vzdělávacích preventivních programů. V klubu
s klienty vaří tematická jídla s ohledem na roční období a pořádají přespávací akce.
Poslední z pražských klubů nabízí klientům preventivní program pro malou skupinu, který
probíhá jednou týdně. Skupina se schází v klubu a skupinová aktivita vychází z potřeb a témat
klientů. Po aktivitě je klub přístupný jen účastníkům programu. Díky této aktivitě je vytvořena
klidnější atmosféra a důvěrnější vztahy. V klubu probíhají také hudební workshopy, o kterých
byla již zmínka výše. Cílem těchto workshopů, je vytvořit kapelu z mladých lidí a
zprostředkovat jim možnost zahrát si na kulturních akcích. Poslední z aktivit je volnočasový
den, kdy se kromě hraní kulečníku, fotbálku nebo stolních her klienti mohou účastnit
tematických rukodělných aktivit.
speciální aktivity v ostatních městech
Kluby v ostatních městech mají činnosti spíše nárazové než pravidelné. Pro klienty
připravují besedy na aktuální témata, která hýbou světem uživatelů.
U jednoho z klubů lze nalézt pravidelnou aktivitu v podobě jídla. Jednou týdně pracovnice
klubu připravují klientům nějaké občerstvení, které si pak mohou za symbolickou částku koupit
(vafle, toasty, shake). Zde také několikrát do roka pořádají trojboje (turnaj ve stolním fotbale,
kulečníku a piškvorkách). Dvakrát do roka realizují venkovní fotbalový turnaj a jednou dětský
den. Občas klientům promítají filmy a sportovní přenosy.
Další klub pro své klienty pořádá různé workshopy, které jsou zaměřené dle koníčku
jednotlivých pracovníků (tanec, jóga, bojové sporty). Jednou do měsíce zde probíhají tematické
programy z oblasti primární prevence. Pro klienty organizují i přespávání, které je spojené
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s přípravou a konzumací jídla. Dále s klienty navštěvují alespoň jedenkrát ročně divadelním
představení. V letních měsících chodí společně s klienty na místní koupaliště.
Poslední klub připravuje pro klienty jednorázové akce, které mají souvislost s ročním obdobím
(čarodějnice, Velikonoce, den dětí). Navíc jednou ročně organizují narozeninový den, kdy
všichni klienti slaví společně své narozeniny. V létě dochází s klienty také na koupaliště nebo
na fotbalové hřiště. Prevenci realizují dle aktuální zakázky uživatelů služby.
Shrnutí části Srovnání nabízených aktivit
V nabídce volnočasových aktivit dopadla lépe pražská zařízení. Nelze říci, že
mimopražské nenabízejí klientům žádné aktivity, ale jejich nabídka není tak široká. Aktivity,
které jsou dostupné ve všech klubech jsou deskové hry, výtvarné pomůcky, stolní fotbal a
knihovna. Pražské kluby nabízejí v porovnání se zbylými kluby hudební nástroje a zkušebnu,
Xbox, boxovací pytel a šipky.
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6. Diskuze
Cílem diplomové práce bylo hodnotit vybraná nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
Hodnocení poskytovaných sociálních služeb, by jak uvádí Sládek (2013), mělo vést k odhalení
slabých stránek, které povedou ke zlepšení služby a odstranění nežádoucích jevů. Kvalita
v sociálních službách je podrobována kontrole pomocí inspekce poskytování sociálních služeb
a dalším z nástrojů pro zjišťování kvality může být hodnocení průběhu programu, které je
odborníky děleno na sumativní a formativní. Formativní hodnocení podává informace o
činnostech programu a jeho vývoji, zatímco sumativní podává informace o tom, jak se daří
naplňovat cíle služby (kapitola 3.2). Pro realizaci svého výzkumu jsem zvolila formativní
hodnocení, při kterém hodnotitel zjišťuje, jak služba funguje či jak cíle fungování popisují
pracovníci. Při formulaci výzkumných otázek jsem dbala na doporučení Matouška (2007), který
podotýká, že při provádění hodnocení není možné odpovědět na všechny otázky. Výzkumník
si musí jasně stanovit, co ho zajímá a pro koho budou odpovědi sloužit. Stanovila jsem si tedy
tři hlavní výzkumné otázky, kterým se ve své práci věnuji. První z nich se zabývá tím, jestli se
liší názory pracovníků a jejich vedoucích na cíl práce a případně v čem?
První výzkumná otázka potvrdila správnost zařazení do mé diplomové práce, protože
dle předpokladů vykazuje rozdílnost pohledů poptávaných respondentů. Názory na cíle práce
se u vedoucích a pracovníků shodovaly pouze v jedné kategorii, kterou je prevence sociálně
patologických jevů. V této oblasti je jejich cílem působit preventivně na klienty takovým
způsobem, aby zabránili vzniku závislosti na návykových látkách či kriminálnímu chování. To,
že cílová skupina může být ohrožena těmito jevy dokládá i výzkum České asociace streetwork,
která ve svých výsledcích za nejčastější formy rizikového chování označila kouření cigaret a
marihuany (podkapitola 2.6). Mezi dalšími odpověďmi respondentů byla patrná názorová
rozdílnost. Důvodem rozdílnosti může být fakt, že vedoucí pracovník není v přímém
každodenním styku s klientem z důvodu větší zatíženosti administrativní činnosti a dohlížení
na fungující strukturu organizace. Kontaktní pracovník se na rozdíl od vedoucího plně věnuje
práci s klienty čemuž odpovídá nejčastěji zmiňovaná odpověď, kterou je snaha o navázání
maximální důvěry mezi klientem a pracovníkem. Dle mého názoru mají tyto cíle i vedoucí
pracovníci, ale z již zmíněných důvodů ohledně pracovního vytížení, danou realizaci musejí
nechat v kompetenci daných pracovníků. Na další dotazy týkající se dlouhodobé práce se
stálými klienty a jejich osobního zlepšení odpověděli respondenti, vedoucí i pracovníci
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naprosto totožně. Pozitivní posun lze u klientů zaznamenat ve schopnosti respektovat pravidla
nastavená pracovníky klubu a respektování osobností ostatních vrstevníků. Dalším viditelným
pokrokem jsou zlepšené komunikační dovednosti, prospěch ve škole a změna životního stylu a
schopnost začlenit se do sociální skupiny vrstevníků. Důvodem shodných odpovědí jsou
s velkou pravděpodobností pravidelné organizační porady, kde dochází k předávání informací
mezi oběma skupinami. Kapitolu doplňují názory na vhodné charakterové vlastnosti pracovníka
nízkoprahovém klubu, které mohou sloužit jako vodítko při výběru dalších pracovníků pro
kontaktní práci s dětmi a mladistvými. Samozřejmě podle očekávání se názory na charakterové
vlastnosti u respondentů lišily, ale v některých oblastech byly shodné. Za důležité vlastnosti
jsou považovány trpělivost, spolehlivost, komunikační schopnosti, ochota se vzdělávat, kladný
vztah k dětem a kreativita (obrázek 1). Nejčastěji zaznamenanou odpovědí byla trpělivost a
tolerance, s tímto názorem se ztotožňuji a shledávám to za jednu z nejdůležitější vlastností,
která je nezbytná pro výkon profese. Pracovník by měl respektovat individualitu každého
klienta a přistupovat k němu bez jakýkoliv předsudků. Odpovědi pracovníků se liší od názoru
Herzoga IN Klíma (2010), který za hlavní vlastnosti pracovníka považuje empatii a schopnost
se přizpůsobovat aktuálním situacím. Pracovníci dle jeho slov musí počítat s aktuálním
rozpoložením klienta, které ovlivňuje průběh spolupráce (podkapitola 2.3).
Další ze zkoumaných oblastí, byly činnosti, které jsou realizované ve prospěch
uživatele. Cílem bylo porovnat nakolik se činnosti, které jsou definované v zákoně shodují
s realitou. Impulzem k takovému porovnání mi byla zkušenost z mého ročního působení
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Zajímalo mě, jestli jsou všechny intervence
nabízeny a jak jsou klienty využívány. Hlavním zjištěním této výzkumné otázky je, že všechna
zařízení nabízejí až na výjimky seznam intervencí, které jsou popsané v kapitole 2.4. Jedno ze
zařízení nenabízí doučování, důvodem je chybějící pracovník, který by měl doučování na
starosti. Pracovníci upřednostňují v tomto případě individuální práci s klientem, která má pro
ně větší význam. Z vlastní zkušenosti vím, že je doučování velmi náročnou součástí práce a
mnohdy právě díky němu nezvládám řešit situace ostatních klientů.
Nejvíce rozdílných odpovědí bylo zaznamenáno v otázce, jak individuálně respondenti
pracují s klienty. Vyšly najevo jeho podoby, kdy u dvou zařízení jsou individuální plány
zpracovávány minimálně, z důvodu velkého množství klientů, se kterými nelze v omezeném
množství pracovníků intenzivněji pracovat. Individuální práci s klienty má dle Kappla IN
Matoušek (2013) usnadnit oddělená místnost, kterou má dle tvrzení autora k dispozici většina
zařízení. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že tuto místnost nabízí tři ze šesti zařízení (graf 3),
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z toho jedno ji využívá minimálně, protože nemá pro individuální práci s klienty dostatek
pracovníků. Tato situace je dle mého mínění ovlivněna nedostatkem financí, které schází pro
zaplacení nového pracovníka, či rekonstrukci a rozšíření stávajících prostor zařízení.
V souvislosti s tím, bylo zjištěno, že najít nebytové prostory v lokalitě, která by byla vhodná
pro klienty, je zvláště v Praze nelehký úkol. Organizace nemají dostatek finančních prostředků,
aby konkurovaly vyšší cenové nabídce ostatních zájemců o prostory. Nedostatek financí byl
také jednou z nejčastějších odpovědí obou skupin dotazovaných, na možné limity práce
(tabulka 5).
Z poslední výzkumné otázky vyplynuly jasné výsledky týkající se srovnání nabídky
volnočasových aktivit, kterými organizace disponují. Všechna sledovaná zařízení mají
v nabídce několik shodných aktivit pro klienty, které nebylo finančně nákladné pořídit, a tudíž
jejich dostupnost byla pro všechny organizace jednoduchá. Mezi ně patří široká škála nabídky
deskových her, stolní fotbal, výtvarné pomůcky a zásoba zajímavých knih. Pražské organizace
mají obecně širší nabídku těchto aktivit, které lze vyčíst v tabulce 5. Největší rozdíly byly
zaznamenány v oblasti speciálních aktivit. Mezi pražskými kluby je pro klienty připraveno
velké množství aktivit nad rámec standartního fungování klubu. Mezi tyto aktivity patří
například organizovaný vícedenní výlet do přírody, který slouží ke zlepšení vztahů ve skupině,
dále jednodenní kulturní akce nejen pro klienty, ale i pro širokou veřejnost. Oproti tomu u
mimopražských organizací je viditelná snaha o organizování zajímavých aktivit pro zpestření,
ale jejich realizace je méně častá a spíše nárazová. Mohu se pouze domnívat z jakého důvodu
mimopražské organizace zaostávají v tomto ohledu za těmi pražskými. Podle mého názoru
jedním z hlavních důvodů může být nedostatek financí a personálu. Přesto všechno jsem
přesvědčená, že hlavním hnacím motorem je entuziasmus pracovníků a jejich nadšení a
nasazení pro práci v této oblasti.
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Závěry a doporučení
Cílem diplomové práce bylo porovnat šest vybraných nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež, nacházejících se v Praze a Středočeském kraji. Záměrem bylo především popsat
rozdílné pohledy vedoucích a pracovníků na jednotlivé otázky, které mají souvislost s jejich
prací. Dalším cílem bylo zjistit, jestli nabízené služby jsou ve vybraných organizacích
v takovém rozsahu, jak je definováno v zákoně. Posledním cílem bylo porovnat nabídku
volnočasových aktivit, které zvolená zařízení nabízejí.
Jsem přesvědčena, že teoretická část uvede čtenáře do terminologie této oblasti a
nabídne mu základní informace o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a o práci
s cílovou skupinou.
Empirická část obsahuje hlavní cíle a metodologii výzkumu, popis zkoumaného vzorku,
metodu zpracování dat a prezentaci výsledků. Závěr empirické části je doplněn diskuzí a
doporučeními pro praxi

První výzkumná otázka ukázala, že názory na cíle práce jsou totožné pouze v jedné
oblasti, kterou je prevence sociálně patologických jevů. Obě skupiny respondentů se shodly na
tom, že jejich snahou je nabídnout klientům smysluplné trávení volného času a eliminovat tak
vznik rizikového chování. Bylo pro mě překvapením, že se pohled dotazovaných ve zbylých
oblastech liší. Obě skupiny se snaží pro klienta udělat maximum, prioritou zaměstnanců je být
co nejvíce v přímém kontaktu s klientem a vytvořit s ním vztah založený na důvěře. Z pohledu
vedoucích je cílem vytvoření bezpečného prostředí. Podle mého názoru jsou rozdílné cíle a
priority pochopitelné, protože každý má v náplni práce něco jiného. A zatímco vedoucí se stará
o administrativu, finanční zajištění organizace či personální obsazení, tak hlavním úkolem
pracovníka je kontakt s klienty a řešení každodenních situací do kterých se dostávají.
Při analyzování druhé výzkumné otázky, která řeší jestli odpovídají nabízené služby
definici v zákonu o Sociálních službách, jsem dospěla ke zjištění, že téměř všechny mnou
vybrané organizace tyto činnosti nabízejí. Výjimkou byla jedna mimopražská organizace, která
z důvodu nedostatku pracovníků nebyla schopná zajistit pravidelné doučování klientům, avšak
nabízela pomoc při hledání jiné organizace nabízející doučování. Druhou výjimkou byly dvě
organizace, které dle výpovědí pracovníků nevypracovávají pravidelně individuální plány
klientů, což je v rozporu s ukotvením služby v zákoně. Z odpovědí pracovníků zmíněných
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zařízení, a i dle mého názoru, jsou tyto nedostatky jednoduše řešitelné zvýšením počtu
pracovníků. Tato situace může být i nadále problémem, neboť jak je známo, v sociální sféře je
dlouhodobě nedostatek finančních prostředků.
V poslední otázce jsem se zabývala rozdílnostmi v nabídce volnočasových aktivit
oslovených klubů. Byla jsem příjemně překvapena, že nabídka je velice široká a na velmi dobré
úrovni. Základní finančně dostupné hry a aktivity jsou v nabídce všech organizací, avšak
v pražských organizacích je nabídka pestřejší a rozšířenější. Proč tomu tak je mohu jen
odhadovat, neboť tato otázka nebyla součástí mého výzkumného šetření. Domnívám se, že
důvodem jsou lepší finanční možnosti, kterými město Praha disponuje. Tedy i toto konkrétní
odvětví potvrzuje všeobecný předpoklad, že Praha je nejbohatším krajem v republice.

Výsledky diplomové práce jsou podle mého názoru využitelné hned několikrát.
Mohou posloužit jako zpětná vazba pro přímé účastníky výzkumu. Ti mohou porovnat svoje
odpovědi s ostatními pracovníky stejných pozic pracujících v jiných organizacích. Dále se
mohou v mnohém vzájemně inspirovat. Výsledky mohou být využity pro pracovníky pracující
s dětmi a mládeží, kteří mohou z výsledků čerpat do své praxe. V neposlední řadě jsem se
z výzkumu poučila já. Pracuji v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež již jeden rok a
návštěva ostatních organizací pro mě byla velkou inspirací do mé práce. Prostor pro zlepšení
mé práce v nízkoprahovém klubu vidím v širší nabídce preventivních programů, tak
v pečlivějším zpracování individuálních plánů klientů.
Přesto, že jsem si vědoma, že vzorek šesti vybraných organizací nelze stoprocentně
zobecnit a větší počet respondentů by s velkou pravděpodobností přinesl ještě více zajímavých
informací a názorů, věřím, že předkládaná diplomová práce přinesla zajímavé poznatky. Na
základě zjištěných poznatků by předkládaná práce mohla být využita k dalšímu výzkumu, který
by se zaměřoval na finanční prostředky, se kterými jednotlivé organizace disponují a jejich
vlivem na úroveň poskytované služby.
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Příloha 1. Otázky pro pracovníky a vedoucí
Otázky pro pracovníky
1.

Jak dlouho už zde pracujete a jakou zde vykonáváte funkci?

2.

Proč jste se rozhodl pracovat právě zde, jaká byla Vaše motivace?

3.

Co je nejdůležitější pro výkon této profese, jaké charakterové vlastnosti a
schopnosti by měl mít pracovník, nízkoprahového centra?

4.

V čem spatřujete cíle práce NZDM a co ve své práci považujete za úspěch?

5.

Jak se klienti dozvídají o vašem klubu a jak navazujete kontakt s klientem?

6.

Popište mi prosím, jak vypadá běžný den v klubu.

7.

Požadují po vás klienti nějaké informace, případně jaké?

8.

Řeší s vámi klienti své problémy, jaké?

9.

Je součástí vaší práce doprovázení a v jaké formě?

10.

Jak probíhá individuální práce s klientem?

11.

Pracujete s klienty i skupinově?

12.

Je působnost Vaší práce i mimo klub?

13.

Kolik chodí průměrně klientů denně do klubu?

14.

Které aktivity můžete klientům nabídnout?

15.

Jaké aktivity patří mezi nejoblíbenější?

16.

Jsou někteří klienti, kteří chodí do klubu jen z důvodu volnočasových aktivit?

17.

Konají se u Vás speciální programy a jaké to jsou?

18.

Nabízíte klientům doučování, o jaký předmět je největší zájem?

19.

Je něco, co byste chtěl/a změnit ve vaší práci?

20.

Vidíte u klientů, kteří k vám chodí dlouhodobě nějaké zlepšení a pokud ano v
čem?

Otázky pro vedoucí
1.

V čem spatřujete cíle práce NZDM a co ve své práci považujete za úspěch?

2.

Vidíte u klientů, kteří k vám chodí dlouhodobě nějaké zlepšení a pokud ano v
čem?

3.

Je něco, co byste chtěl/a na činnosti NZDM změnit?

I

Příloha 2. Informovaný souhlas s využitím výzkumného rozhovoru

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO
ROZHOVORU
zaznamenaného pro účely výzkumného projektu diplomové práce

Hodnocení vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež
Výzkum probíhá pro účely zpracování diplomové práce vedené na Filozofické fakultě Karlovy
Univerzity v Praze. Diplomová práce je psaná studentkou Bc. Annou Markovou z oboru
Sociální politika a práce.

Pro účely analýzy nejsou důležité osobní údaje informátorů (jako je například jméno, bydliště
či organizace). Rozhovor, který s Vámi bude zaznamenán, bude ihned po jeho pořízení
anonymizován. Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu přepisu a bude k dispozici
pouze Bc. Anně Markové. Všechny veřejně přístupné výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou
citovány anonymně a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši osobu či organizaci, ve které
pracujete.

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Anně Markové do výzkumného projektu.
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Podpis:

Podpis výzkumníka:
Anna Marková
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