Příloha 1
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
jmenuji se Martina Babáková a studuji Učitelství VVP pro ZŠ, SŠ a VOŠ na Univerzitě
Karlově v Praze. V diplomové práci zjišťuji možnosti spolupráce Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež (dále jen NZDM) Domino v Janově. Vzhledem ke svému studijnímu
zaměření se nejvíce zaměřuji na spolupráci NZDM a Základní školy v Janově. Také mě
zajímá, zda učitelé mají povědomí o tomto zařízení.
Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který zabere pár minut. Dotazník je anonymní a využiji ho
jen pro účely diplomové práce.
Instrukce k vyplňování: Pokud není uvedeno jinak, zvolte jen jednu možnost. V případě
otevřené otázky, budu ráda za Vaše názory a nápady. Otázku č. 11 a č. 12 vyplňují jen třídní
učitelé.
Děkuji za Váš čas a přeji pěkný den 
Martina Babáková

Jsem:

□ žena

□ muž

Prosím, označte: □ třídní učitel/ka

□ učitel/ka bez třídnictví

Zastáváte v základní škole ještě nějakou další funkci? ……………………………...………….
Délka praxe ve školství:

0-5 let

6- 10 let

11-15 let

16 – 20 let

20 let a víc
1. Máte povědomí o tom, že v Litvínově - Janově funguje Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Domino (dále jen NZDM), které je zařízením Oblastní charity Most?
□ ano

□ ne

2. Z jakého zdroje jste se o NZDM dozvěděl/a? (možno označit více odpovědí)

□ dětí ve škole

□ kolega/kolegyně

□ zákonní zástupci dětí

□ internet –webové stránky, iregistr, atd.

□ z letáčků, výročních zpráv

□ prezentační akce

□ nástěnka v Komunitním centru v Litvínově-Janově □ zaměstnanci Oblastní charity
Most
□ jiný zdroj, jaký?......................................... □ nevím o něm
3.Víte, jaké služby NZDM dětem a mládeži nabízí?
□ ano

□ ne

4. Pokud jste odpověděla ano na otázku č.3, označte všechny služby, které si myslíte,
že NZDM poskytuje.
□ prostor pro smysluplné volnočasové aktivity

□ informační servis

□ základní sociální poradenství

□ preventivní a výchovné
aktivity, např. přednášky

□ příprava na vyučování

□ kontaktní práce

□ pracovně výchovná činnost

□ aktivizační činnosti

□ kontakt s dalším institucemi

□ zprostředkování další pomoci

□ sociálně terapeutické činnosti – např.skupinová práce na různá témata
□ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
□ příležitostné akce – výlety, exkurze, návštěva knihovny, atd.
□ jiné, …………………………………………………………
5. Myslíte si, že NZDM mohou navštěvovat jen děti romského etnika?

□ ano

□ ne

□ nevím

6.Uvítal/a byste více informací o NZDM?
□ ano

□ ne

7.Myslíte si, že NZDM je v této lokalitě prospěšné?
□ ano

□ ne

□ nevím

8.Domníváte se, že dvě Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou v LitvínověJanově dostačující? (z hlediska kapacity)
□ ano

□ ne

□ nevím

9.Podílíte či jste se podílel/a vy osobně na spolupráci mezi NZDM a ZŠ?
□ ano

□ ano, ale spolupráce probíhala v rámci jiné organizace než ZŠ

□ne

10.Pokud jste odpověděl/a ano na otázku č. 9, prosím, popište jak spolupráce
probíhala či probíhá?
11.Na tuto otázku, prosím, odpovídají pouze třídní učitelé. Víte, zda někdo z Vaší
třídy navštěvuje NZDM?
□ ano

□ ne

□ nevím

12.Odpovídají pouze třídní učitelé. Domníváte se, že má navštěvování NZDM
pozitivní vliv na žáky?
□ ano

□ ne

□ nevím

13.Odpovídají jen ti, kteří s NZDM spolupracovali či spolupracují, přivítal/a byste
jinou formu spolupráce?

□ ano

□ ne

□ nevím

14.Odpovídají pouze ti, kteří v otázce č.13 odpověděl/a ano, prosím, popište jak si
spolupráci představujete.
15.Odpovídají pouze ti, kteří zatím s NZDM nespolupracovali a rádi by spolupráci
navázali, prosím, popište jak si spolupráci představujete.
16.Spolupracujete s nějakými dalšími institucemi?
□ ano

□ ne

17. Pokud jste v předchozí otázce č. 16 odpověděl/a ano, prosím zvolte
z následujících variant: (možno zvolit více odpovědí)
□pedagogicko psychologická poradna

□ diagnostický ústav

□ školní psycholog

□ oddělení sociálně právní ochrany
dětí

□ školní speciální pedagog

□ Policie ČR+Městská policie ČR

□ speciálně pedagogická centra

□ Dětský domov

□ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jaklík

□ středisko výchovné péče

□ mateřské školy

□ základní školy

□ střední školy
□ Další nestátní neziskové organizace, jaké?..........................................................................
□jiné,…………………………………..…………………………………………………….
18.Slyšel/a jste někdy ve škole kladné/záporné ohlasy ze strany dětí na NZDM?
□ano,jaké………………………………………………………...…………….
□ ne

Prostor pro Vaše komentáře a nápady.
DĚKUJI 

Příloha 2
Otázky k rozhovorům
Dobrý den, studuji na Univerzitě Karlově a v diplomové práci se věnuji možnostem
spolupráce NZDM a dalších organizací. Mohla bych si rozhovor nahrávat na diktafon,
nevadí?
Nízkoprahové centrum nabízí své služby dětem a mládeži od 6ti do 15ti let. Zajímá mě, kvůli
jakým činnostem, aktivitám přicházejí děti do centra?
Kolik dětí v průměru navštíví denně centrum?
Probíhá spolupráci či nějaká činnost s rodiči dětí, kteří navštěvují nízkoprahové centrum?
Víte, co děti vede k tomu, že přestanou do zařízení docházet?
Jak dlouho děti v průměru docházejí do zařízení?
Mohla byste odborně odhadnout, z kolika procent Váš klub navštěvují děti romského etnika?
Podle Agentury pro sociální začleňování vyrůstá v Litvínově-Janově od 0-14 let
cca 1100 dětí. Myslíte si, že dvě zařízení pro děti a mládež jsou pro Janov dostatečná?
Mohla byste popsat jaká je role Vašeho zařízení v tzv. síťování služeb v Litvínově-Janově?
S jakými dalšími organizacemi spolupracujete?
V čem spatřujete přínos při spolupráci s jinými organizacemi?
Řešíte nějakým způsobem záškoláctví? Mohou k Vám do klubu přijít děti, kteří evidentně
nechodí do školy?
Máte nějakou zpětnou vazbu o uživatelích, kteří opouští nízkoprahové centrum?
Děkuji za rozhovor a ať se Vám daří.

Příloha 3 Prezentace pro učitele ZŠ Janov

Oblastní charita Most (OCHM)
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Domino

Oblastní charita Most







Nestátní nezisková organizace
Zřizovatel – římskokatolická církev
První projekt OCHM – NZDM Sovička v
Mostě, rok 2000
Nejvyšším orgánem OCHM je ředitelka
Za rok 2018 pomohla cca 4 000 osob

Poslání organizace OCHM

„Posláním je pomoc bližním v nouzi bez
ohledu na jejich příslušnost k rase,
národnosti či náboženství a státní či
politické příslušnosti“

Mapa působnosti a činnosti

Komunitní plánování (KP)
Triáda – poskytovatelé soc.služeb
zadavatelé soc.služeb,
uživatelé soc.služeb.
+ školy, NNO, Policie ČR.
Cíl: zabránit sociálnímu vyloučení osob a
zajistit dostupnost služeb pro všechny.

Komunitní plánování (KP)
KP v Litvínově – 3 pracovní skupiny:
1.
senioři, osoby zdravotně postižené,
2.
Osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby v krizi,
3.
Děti, mládež, rodina.
OCHM je součástí všech tří pracovních
skupin.

Oblastní charita Most
Cílové skupiny:
 Děti a mládež
 Rodiny s dětmi
 Senioři
 Osoby se zdravotním postižením
 Osoby bez přístřeší
 Jednotlivci v tíživé situaci
 Osoby v krizi, dlužníci.

NZDM Domino
Registrovaná služba sociální prevence.
„Posláním je:
vytvářet bezpečný prostor pro trávení svého volného
času,
poskytovat jim informace, pomoc a podporu
v obtížných životních situacích (rozpad rodiny,
problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné
události mezi vrstevníky, apod.),
kladně působit na jejich životní styl, hodnoty, a to
vše dle jejich individuálních potřeb“


NZDM Domino – cílová
skupina
Děti a mládež od 6ti do 26 let:
 1.cílová skupina od 6ti do 14 let,
 2.cílová skupina od 15ti do 26 let.
 V nepříznivé sociální situaci
 Nejčastěji děti a mládež ze sídliště
Litvínov-Janov
Za rok 2018 podpořeno 157 uživatelů.

Provozní doba
Pondělí – čtvrtek od 12:00 – 19:00 hodin,
Pátek – administrativní den.
V době prázdnin – 9:00 – 19:00 hodin.
Ambulantní X terénní forma
Nízkoprahovost, bezplatná služba
NZDM neposkytuje fakultativní služby

Práva uživatelů









Anonymita,
trávit v klubu tolik času, kolik si přeji,
nahlížet do svého spisu,
svobodně si vybrat z nabízených aktivit,
vybrat si konkrétního pracovníka a mluvit s
ním o samotě,
vyjádřit svůj nesouhlas a požádat o změnu,
právo na důstojnost, soukromí, náboženské
vyznání,
právo na stížnost.

Povinnosti uživatelů










Nenos do klubu cigarety, alkohol, drogy, zbraně a
jiné nebezpečné věci,
pokud jsi nemocný, zůstaň doma,
když jsi nebyl ve škole, nechoď do klubu,
nepoužívej vulgární slova,
nehraj agresivní hry na počítači a ani hry o peníze,
neper se,
respektuj druhé,
uklízej si po sobě, pokud si něco půjčíš, vrať to na
původní místo.

NZDM Domino – hlavní cíle







vyhledávání ohrožených dětí a mládeže
a zapojení do běžného života,
motivovat ke vzdělání a pomoc při
přípravě na vyučování,
přispět k rozvoji osobnosti uživatele,
vést je ke smysluplnému trávení
volného času,

NZDM Domino – hlavní cíle





zkvalitnit život uživatele,
zmírnit konflikty ve skupině,
pomoc při řešení náročné situace,
zamezit sociálnímu vyloučení.

Činnosti a aktivity








Prostor pro smysluplné volnočasové
aktivity,
základní sociální poradenství,
informační servis,
příprava na vyučování,
pracovně výchovná činnost,
kontakt s dalšími institucemi,

Činnosti a aktivity









preventivní a výchovné aktivity
(přednášky),
kontaktní práce,
aktivizační činnosti,
sociálně terapeutické činnosti
(skupinová práce),
zprostředkování další pomoci,
jednorázové akce a výlety.

Možno využít další prostory








Tělocvičnu,
Posilovnu,
hudebnu,
dílnu,
kuchyňku,
konzultovnu,
zahradu.

Kontakty NZDM Domino
Vedoucí sociální služby – Bc. Alena Bartková, DiS.
(lencova@charitamost.cz)
Sociální pracovnice – Bc. Lucie Kulhánková, DiS.
(kulhankova@charitamost.cz)
Pracovník v sociálních službách (Jitka Mašovská
(masovska@charitamost.cz)
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