
 
 
 

Univerzita Karlova 

Evangelická teologická fakulta 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

Tereza Baudišová, DiS. 

 

 

 

 

2021 



 
 
 

Univerzita Karlova 

Evangelická teologická fakulta 

 

 

 

Participativní přístup v NZDM 

Bakalářská práce 

 

Tereza Baudišová, DiS. 

 

Katedra Sociální práce 

Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková 

Studijní program: Sociální práce, B7508 

Studijní obor: Sociální a pastorační práce 

 

2021 



 
 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem Participativní 

přístup v NZDM vypracovala samostatně a výhradně s použitím 

citovaných pramenů. 

Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti ke studijním 

účelům. 

 

V Praze dne 12. 4. 2021 

 

Tereza Baudišová, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá participativním přístupem v sociální práci, 

konkrétně jeho aplikací v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež 

(dále NZDM). 

Teoretická část je věnována pojmu NZDM a kontaktní práci, 

antiopresivnímu přístupu, komunitní práci a kritické sociální práci, jenž 

je pro participaci základním kamenem, dále pak samotnému 

participativnímu přístupu. 

Praktická část mapuje, jak pracují pracovníci NZDM s prvky participace 

a jak ji aplikují ve své práci. Zjištění jsou prováděna pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky. 

 

Klíčová slova: kritická sociální práce, antiopresivní přístup, participace, 

nízkoprahové služby, komunitní práce 

 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with participatory approach in social work, 

namely its application in easy access facilities for children and youth. The 

theoretical part is devoted to the concept of easy access facilities for 

children and youth and contact work, anti-oppressive approach, 

community work and critical social work, which is the cornerstone of 

participation, as well as the participatory approach itself. The aim of the 

practical part is to find out how easy access facilities for children and 

youth workers work with the elements of participation and how they 

apply it in their work. The findings are conducted through semi-

structured interviews with staff. 

 

Keywords: critical social work, anti-oppressive approach, participation, 

easy access facilities, community work 
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ÚVOD 

Má bakalářská práce se věnuje participativnímu přístupu 

v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (dále NZDM). Principy 

NZDM stojí na antiopresivním přístupu ke klientům a klientkám. Sama 

mám pracovní zkušenost z pražského NZDM, kde jsem působila jako 

kontaktní pracovnice. Ostatně i má absolventská práce se zaměřovala na 

NZDM, konkrétně na specifika v komunikaci s romskou klientelou. 

Po absolvování kurzu Škola ulice, který pořádá organizace Jako doma – 

Homelike, o. p. s., věnovanému participativnímu přístupu v sociální 

práci, jsem se snažila do klubu přinést i některé participativní metody  

a v té době se rozhodla, že se budu participaci věnovat i v rámci 

závěrečné práce mého studia. 

Cílem mé práce je popsat, jak se dá aplikovat participativní přístup  

v sociální práci, konkrétně v NZDM a navrhnout řešení problémů, které 

aplikace participace může přinést. 

V teoretické části své práce definuji pojmy zapojení  

a zplnomocňování/empowerment a přibližuji participativní přístup 

v širším pojetí. Dále uvádím některé přístupy, které jsou východiskem 

pro participativní pojetí práce. Konkrétně věnuji kapitoly 

antiopresivnímu přístupu, feministické sociální práci, komunitní práci  

a kritické sociální práci, přičemž se tyto prolínají a jejich myšlenky jsou 

v souladu. Má práce se zabývá participací v NZDM, a tak nechybí ani 

popis této služby, vysvětlení specifického způsobu práce v těchto 

zařízeních, tedy osvětlení kontaktní práce/streetworku a samozřejmě 

vymezení cílové skupiny. Následně se věnuji již participaci v užším 

pojetí. Představuji žebříky pro hodnocení participace a podmínky pro 

zavádění participace. Důležitou kapitolou jsou nástroje, které jsou 

vhodné pro uskutečňování participace. Nejprve se těmto metodám 

věnuji obecněji, následně je vkládám do kontextu NZDM a zároveň se 
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zaobírám nepříznivými skutečnostmi pro zavádění participativního 

přístupu. 

Empirickou část práce jsem prováděla pomocí sedmi 

polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky NZDM. Zjišťovala jsem, 

jaké participativní metody užívají, co podle nich participace může 

přinést klientovi, jaká vidí úskalí v participování klientů na 

organizačních záležitostech služby. Zejména participativní nástroje, 

které pracovníci používají, představuji v praktické části. 

 
„Slabé posílit a silné posílit tak, aby jejich síla byla využita nějak 

smysluplně…“ 

respondent rozhovoru praktické části této bakalářské práce 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Zapojení, zplnomocňování 

Zapojení, zplnomocňování, participace – tyto tři pojmy spolu úzce 

souvisí, ale nejde o jedno a to samé. I když je zapojení v sociální práci 

často skloňováno, neměli bychom být spokojeni jen s tím, že jsme 

„klienta zapojili“. 

Participativní přístup říká, že je nutné, aby klient sehrál aktivní roli 

v rozhodování o průběhu poskytování sociální práce. Participace je 

ideální výsledek zapojování, je prostředkem ke zplnomocnění.1 

 

1.1 Zapojení 

Dle mého názoru v ČR zapojuje více či méně své klienty naprostá většina 

sociálních služeb. 

Ostatně i zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. § 88 říká, že 

poskytovatel služby je povinen: „plánovat průběh poskytování sociální 

služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální 

služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální 

služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li 

to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, 

nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat 

hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů.“2 

Dle Roberta Adamse3 obsahuje pojem „zapojení“ řadu aktivit a rozlišuje 

ho dále na dva způsoby. 

 

                                                           
1 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál. 2013. ISBN: 978-

80-262-0366-7. str. 106. 
2 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [online]. Praha: MPSV, 2006 (cit. 2021-02-

18). URL: https://ppropo.mpsv.cz/zakon_108_2006. 
3 MATOUŠEK, Encyklopedie, str. 107. 
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1) Konzumerismus 

Cílem je získat od klienta zpětnou vazbu a dostatek informací ohledně 

jeho spokojenosti s čerpáním sociální služby. Poskytoval služby chce 

tedy vědět, jak je „zákazník spokojený se zbožím“. 

 

2) Self-advocacy (sebeobhajování) 

Aktivity, které vedou k tomu, aby člověk získával kontrolu nad 

poskytováním služby a nad rozhodnutími, které se ho týkají. 

 

1.2 Zplnomocňování/Empowerment 

Robert P. Mullaly4 definuje zplnomocnění jako „Proces, skrze něhož lidé 

redukují svou bezmocnost a odcizení a získávají větší kontrolu nad všemi aspekty 

svých životů a svého sociálního okolí.“ Robert Adams5 naproti tomu 

zplnomocňování definuje jako souhrn metod a prostředků, které 

poskytneme jednotlivci a komunitám, aby získali moc nad svými životy 

i moc pro pomáhání ostatním. 

Dle Karen Kirst-Ashman a profesora Hulla je empowerment podstatný 

cíl sociální práce se znevýhodněnými skupinami. Někteří autoři6 se 

záměrně vyhýbají počešťování výrazu „empowerment“, přičemž říkají, 

že české výrazy mohou vyvolávat pocit, že můžeme někoho druhého 

přímo „zplnomocnit“. Uvádějí, že empowerment je tedy cíl, ke kterému 

máme směřovat nejrůznějšími metodami. 

 

                                                           
4 BJELONČÍKOVÁ, Monika a kol. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: 

Ostravská univerzita. 2015. ISBN: 978-80-7464-802-1. str. 12. 
5 BJELONČÍKOVÁ, Participativní, str. 13. 
6 NEPUSTIL, Pavel a Markéta GEREGOROVÁ. Bez podmínek: Metody psychosociální 

podpory pro lidi užívající drogy. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-

9667-7. str. 57. 
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2 Participativní přístup – širší pojetí 

V této kapitole se snažím obecně definovat participativní přístup 

v sociální práci jako úvod pro další části mé bakalářské práce. Podrobněji 

se tomuto přístupu budu věnovat v nadcházejících kapitolách. Je však 

nutné představit alespoň základní definici, abych mohla dále pokračovat 

možnými východisky, z nichž participace v sociální práci čerpá. 

„Participace je vnímána jako prostředek ke zplnomocnění a zároveň jako cíl 

zplnomocňujícího procesu.“7 

 

Počátky participativního přístupu se datují k 70.–80. letům 20. století, 

kdy z řady vědeckých studií vyplynulo, že podstatná část klientů má 

pocit, že poskytovatel jedná v rozporu s tím, co si přejí.8 

Přístup se zaměřuje především na silné stránky člověka, na jeho 

schopnosti a dovednosti, nikoliv na jeho nedostatky a patologie. Okolí 

klienta je bráno jako možný zdroj pro čerpání, ne jako tíživá překážka. 

Některé výzkumy dokázaly, že lidé, kteří aktivně participují na 

projektech, mají z většiny vyšší míru pociťované kontroly než lidé, kteří 

participují pasivně nebo vůbec. Stejné výzkumy však ukazují, že ne vždy 

tomu tak je a v jednotlivých případech aktivní participace nemá vliv na 

míru pociťované kontroly.9 

Sociální pracovník a vysokoškolský učitel Libor Musil10 říká, že snad 

většina pracovníků v pomáhajících profesích se běžně setkává s tím, že 

klienta posuzuje ze svého pohledu. Tento pohled nám přijde objektivní 

a správný. Přeci jen „už jsme takových klientů měli celou řadu a klient 

tedy potřebuje přesně takovou pomoc.“ Participativní přístup ale 

zastává postoj, že klient je náš svébytný partner. Kromě toho 

pravděpodobně ví, jaká je jeho situace a co by potřeboval. Jen nemá 

                                                           
7 BJELONČÍKOVÁ, Participativní, str. 19. 
8 BJELONČÍKOVÁ, Participativní, str. 18. 
9 BJELONČÍKOVÁ, Participativní, str. 20. 
10 MUSIL, Libor. Ráda bych vám pomohla, ale…dilemata práce s klienty v organizaci. Brno. 

Marek Zeman. 2004. ISBN: 80-903070-1-9. str. 90. 
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zdroje (např. sociální a kulturní kapitál, sociální oporu, dostatečné 

znalosti a dovednosti, míru kompetencí) a moc proto, aby si pomohl sám 

bez podpory. Sociální pracovník má být jeho průvodce, nikoliv mentor  

a odborník na to, jaký by člověk měl být. 

V sociální práci je žádoucí participace, která se soustředí na sdílení moci 

s klientem. „Opravdový“ participativní přístup mnohdy vzbuzuje řadu 

nevole z řad politiků, ale i některých sociálních pracovníků. Přeci jen, 

sociální práce je nezřídka pojímána tak, že pracovník je expertem na něčí 

život, přičemž participativní přístup tvrdí pravý opak. 

Sociálním pracovníkům může připadat, že nové přístupy kritizují jejich 

dosavadní práci. 

Musíme mít však na vědomí, že participace ohrožených skupin na jejich 

životě je jejich lidským právem. Pokud se v této práci věnuji dětem  

a dospívajícím z nízkoprahových klubů, pak mohu zmínit například 

Úmluvu o právech dítěte, článek 12, který říká: 

 

„1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je 

schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat 

ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí 

věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 2. Za tímto účelem 

se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém soudním nebo 

správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo anebo prostřednictvím 

zástupce nebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu  

s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství.“11 

 

2.1 Participace horizontální a vertikální 

Markéta Geregová12 uvádí potřeby rozdělení participace na horizontální 

a vertikální. 

 

 

                                                           
11 Úmluva o právech dítěte. OSN [online]. New York: OSN, 1989, 1989 (cit. 2021-03-02). 

URL: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf 
12 NEPUSTIL, Bez podmínek, str. 47. 
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1) Vertikální participace 

Jde o participaci, kdy se lidé na okraji nebo z marginalizovaných skupin 

zapojují do rozhodovacích procesů tvorby politik. 

Jako příklad z českého prostředí můžu uvést např. participativní 

skupiny, které svolala Platforma pro sociální bydlení. Výsledkem má být 

zapojení lidí bez domova při řešení otázek bytové nouze a směřování 

sociální politiky.13 

 

2) Horizontální participace 

Ta klade důraz na posilování vztahů lidí, inkluzi. Například na dialog 

mezi majoritou a minoritními skupinami. Snaží se trénovat schopnost 

prosadit svůj názor.14 

 

                                                           
13 Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení [online]. Praha: 

Platforma pro sociální bydlení, 2017 (cit. 2021-03-06). URL: 

https://socialnibydleni.org/wpcontent/uploads/2018/10/metodicka_prirucka_participa

ce_obyvatel_pri_reseni_problematiky_bydleni.pdf. 
14 NEPUSTIL, Bez podmínek, str. 47. 
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3 Kontexty a východiska participativního přístupu 

v sociální práci 

V této kapitole nejprve shrnu východiska, která jsou základním 

kamenem pro uskutečňování participativního přístupu v sociální práci. 

Historicky nebylo samozřejmé rozhodování a spoluúčast klienta na 

průběhu poskytování služby. I aktuálně je participace v sociálních 

službách mnohdy neuchopená, respektive participace je obsažena jen 

v nějakém základním minimu. Například pouze formou individuálních 

plánů, které jsou povinné dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

„Opravdová“ participace potřebuje mnohem více. Sociální pracovník má 

být průvodcem, má klientovi pomáhat odkrývat jeho zdroje a najít své 

schopnosti, aby mohl rozhodovat o tom, jak mu bude služba 

poskytována. Pokud klient participuje, můžeme předpokládat, že bude 

cíl čerpání služby opravdu „jeho“ a bude jej chtít naplnit. 

Mnozí sociální pracovníci, celé organizace a v podstatě celá společnost 

má představu, že někteří klienti nejsou schopni o sobě rozhodovat. Je 

možné, že nejsou, pokud jim to opakovaně neumožňujeme. 

Participativní přístup v sociální práci má za cíl klienty o sobě naučit 

rozhodovat, důvěřuje klientovi, že zná svůj život a tedy ví, co mu může 

pomoci a tímto způsobem klienta zplnomocňuje. 

 

Míra toho, jak jsou klienti opravdu zapojeni nebo dokonce participují na 

čerpání sociální služby se pravděpodobně velmi liší dle jednotlivých 

organizací. Může se odvíjet od kvality zpracování metodik, přes filosofii 

organizace, po nastavení pracovního týmu. Záleží samozřejmě i na 

celospolečenském diskurzu a celkovém nastavení sociální politiky.  
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3.1 Antiopresivní přístup 

Jak už název vypovídá, jde o reakci na represivní tendence ve společnosti 

potažmo v sociální práci. Psycholog Matoušek15 uvádí, že vzniká na 

přelomu 80. a 90. let 20. století a reaguje na sociální potíže, které 

přicházejí s nárustem migrace obyvatelstva.  

Antiopresivní neboli antidiskriminační přístup říká, že je třeba lidem 

přestat stavět do cesty systémové překážky, které způsobují sociální 

propast. Zaměřuje se tedy na to, zda není na čase měnit některé 

diskriminační složky společenského systému namísto represivních 

způsobů zaměřených na „násilnou“ změnu jednotlivce. 

Encyklopedie sociální práce16 dále říká, že tento postoj se soustředí, stejně 

jako participace, na nerovnoměrné rozprostření moci, na nerovnosti ve 

společnosti, vymezuje se proti jakékoliv diskriminaci, rasismu a sexismu. 

Antiopresivní přístup kritizuje elity systematicky zneužívající svou moc 

na úkor slabších, a to buď záměrně, nebo nevědomky.  

Pokud tento přístup vztáhnu ke klientovi NZDM, pak říkám, že jeho 

problémy nejsou způsobeny jeho osobnostní charakteristikou, ale 

především sociální politikou státu, celospolečenským nastavením vůči 

dospívajícím, nebo třeba lokalitou, ve které se pohybuje. I proto je nutné 

klienta přijímat v jeho celém kontextu – časovém i prostorovém, 

v kontextu dostupnosti jeho zdrojů.  

Antiopresivní přístup uvádím jako východisko pro participaci v sociální 

práci vzhledem k tomu, že i pro participaci je nutné, aby systém, 

společnost, organizace a následně sociální pracovník reflektoval klienta 

v jeho jedinečné situaci. Snahy o „nápravu k obrazu svému“ sem nepatří. 

 

3.2 Feministická sociální práce 

Feministické teorie vycházejí z antidiskriminačního přístupu v sociální 

práci a kladou si za cíl odstraňovat útlak žen. Feministické myšlenky 

                                                           
15 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007. ISBN: 978-80-

7367-331-4. str. 237. 
16 MATOUŠEK, Encyklopedie, str. 92. 
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souvisí se sociální prací velmi úzce. Dostupné vzdělání pro všechny bez 

rozdílů pohlaví, stejná práva, odstraňování bariér např. v oblasti 

zaměstnávání a uplatnění na trhu práce, odhalování diskriminujících 

zákonů.  To jsou oblasti, kdy se feministické teorie soustředí na změnu 

systémových chyb. Některá feministická pojetí se soustředí na pomoc 

jednotlivci. Na zvyšování sebevědomí klientky, nezávislost (na 

despotickém partnerovi, ale i např. na nezávislost finanční), na 

zplnomocňování a participaci. 

Existuje řada organizací i sociálních služeb, které se zabývají konkrétní 

pomocí ženám a vycházejí z feministických teorií. Zaměřují se na 

potřeby žen, na násilí páchané vůči ženám.17 

Na příkladu níže se pokusím demonstrovat možný konflikt mezi 

feministickým přístupem a odlišným pojetím sociální práce. 

 

3.2.1 Příklad konfliktu přístupů v sociální práci 

Víme tedy, že sociální práce, která vychází z kritického pohledu na 

patriarchální uspořádání společnosti, se soustředí na pomoc utiskované 

ženě.  

Jsou organizace, které pomáhají ženám opustit manžela, který se na nich 

dopouští fyzického nebo psychického násilí.  Většinou jde o dlouhodobý 

a náročný proces a intenzivní podporu klientky. Klientce pomáháme 

postavit se za samu sebe, hledáme společně její zdroje, vedeme ji k tomu, 

aby participovala na svém životě bez útlaků od partnera. 

Pokud dojde k sebevědomému rozhodnutí klientky partnera opustit  

a odejít od něj s dětmi, může se stát, že dojde ke konfliktu např. s orgány 

OSPOD, kdy je na některých úřadech filosofie ochrany dětí primárně 

postavena na zachování rodiny „za každou cenu“. 

 

 

 

 

                                                           
17 MATOUŠEK, Encyklopedie, str. 78. 
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3.3 Komunitní práce 

V souvislosti s participativním přístupem je určitě vhodné věnovat 

kapitolu komunitní práci. Autoři18 ji ostatně přímo označují jako 

participativní přístup zaměřený na posilování lidí a na přerozdělení 

moci. 

Vznik se datuje přibližně v polovině 19. století. Prvky komunitního 

přístupu nejrůznějších, zejména křesťanských a charitativních 

organizací, reagovaly na sociální problémy, které s sebou přinesl nástup 

industrializace, urbanizace, migrování za prací. Například s mladými 

muži, kteří dorazili z venkova za prací pracoval Don Bosco. Jeho metody 

a přístup bychom dnes mohli nazvat jako komunitní.  

Socioložka Šťastná19 uvádí, že komunitní práce dosáhla svého rozmachu 

během 20. století. Zejména v 60. letech v USA, kdy se celospolečenská 

debata např. mezi mladými lidmi stále častěji obracela k otázkám 

rasismu, sexismu, k lidem na okraji a k systémovým nerovnostem. 

Obrovský boom vznikajících komunitních center proběhl ve velkých 

městech USA na přelomu 80. a 90. let. Ty měly za úkol posílit kompetence 

návštěvníků v otázkách rozhodování o změnách v jejich lokalitách, byly 

prostorem pro sdílení.  

 

„Cílem komunitní práce je zmocněná komunita.“…“je to v širokém smyslu 

organizování sociálních činností takovým způsobem, jenž zajišťuje lidem 

přístup k aktivitám, které jsou nezbytné pro jejich každodenní život, a to vše 

v místě, kde žijí.“20 

 

V České republice začaly probíhat snahy o aplikaci komunitní práce po 

revoluci v roce 1989. Do této doby patří i zakládání komunitních 

nízkoprahových klubů, dnešních NZDM. 

                                                           
18 MATOUŠEK, Encyklopedie, str. 310. 
19 ŠŤASTNÁ, Jaroslava. Když se řekne komunitní práce. Praha: Univerzita Karlova. 2016. 

ISBN: 978-80-246-3356-5. str. 21. 
20 ŠŤASTNÁ, Když, str. 8. 
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Dle Jaroslavy Šťastné21 není nutné pojem „komunita“ chápat jen jako 

geograficky dané území, ale komunita může být vymezena i časovým 

kontextem, hodnotami a postoji skupiny lidí, kulturou či náboženstvím, 

případně etnicitou. I Alice Gojová22 vymezuje chápání komunity z optiky 

sociální práce. Oproti sociologickému pojetí jde spíše o skupinu lidí, kteří 

mají společné znevýhodnění. Podobná nepříznivá situace může vést ke 

vzájemnosti, pospolitosti a solidaritě. Nejde tedy o komunitu ve smyslu 

lokality, ale o „komunitu zájmů“.  

 

3.3.1 Komunitní plánování 

S rolí komunitního pracovníka pracují i některé sociální odbory úřadů 

v České republice v rámci sociálního začleňování lidí v nepříznivé 

životní situaci nebo lidí, u kterých hrozí, že se do takové situace 

dostanou. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky o komunitní práci 

říká, že cílem „je posílit schopnost této skupiny/komunity zvládat 

znevýhodňující a obtížné interakce tím, že získá větší míru kontroly nad 

okolnostmi, kterým jsou její příslušníci společně vystaveni, a tím bude společně 

dosahovat (komunitou) definovaných cílů.“23 

Komunitní pracovníci mají na starost tzv. komunitní plánování, jenž má 

za úkol pomoci při rozhodování o dostupnosti veřejných služeb. 

Pracovníci mají do plánování zapojit právě obyvatele vymezených 

lokalit. Mají k tomu používat nejrůznější prostředky. Takového 

rozhodování se má zúčastnit co největší část komunity, je tedy nutné 

nastavit takový práh k možnosti participovat, aby byl pro členy 

komunity přiměřený.  

Například není vhodné pořádat pouze besedy, kde mohou dotyční 

hlasovat „naživo“. Je vhodné zapojit do zjišťování potřeb i internet, 

                                                           
21 ŠŤASTNÁ, Když, str. 9. 
22 GOJOVÁ, Alice. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 

Zdravotně sociální fakulta. 2006. ISBN: 80-7368-154-4. str. 16. 
23 Komunitní sociální práce z hlediska MPSV. Esfcr.cz [online]. Praha: MPSV, 2016, 

2016 (cit. 2021-02-16). URL: 

https://www.esfcr.cz/documents/21802/1862744/Komunitn%C3%AD+soci%C3%A1ln

%C3%AD+pr%C3%A1ce+z+hlediska+MPSV. 
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terénní sociální pracovníky, úředníky, osoby, které jsou se členy 

komunity v kontaktu. Pokud by proběhla pouze zmiňovaná beseda, je 

pravděpodobné, že se participování zúčastní jen úzká vybraná skupina 

lidí a hrozí, že tato skupina nebude reprezentovat reálné potřeby 

komunity. 

Aktivní pobízení a zjišťování potřeb je obecně základním kamenem pro 

reálnou participativní sociální práci. 

 

3.4 Kritická sociální práce 

Už název říká, že jde o protipól k „tradičnímu“ pojetí sociální práce. 

Radka Janebová24 blíže vysvětluje, že je opakem postupů, které mají za 

cíl změnit klienta. Těm, které dokonce učí/nutí klienta přizpůsobit se 

některým diskriminacím nastaveným systémem. Je to tedy antiopresivní 

přístup, který se zabývá změnami v nastavení společnosti, přičemž 

předpokládá, že povinností společnosti je sociální odpovědnost 

k druhým. Tento přístup mimo jiné upozorňuje, že se sociální práce řadí 

mezi pomáhající profese, ale svými metodami někdy přispívá 

k marginalizaci znevýhodněných skupin, posiluje růst nerovnosti  

a bezmocnosti. 

Někdy je tento kritický přístup označován jako „aktivistická sociální 

práce“. Aktuálně je často slovo aktivismus používáno v pejorativním 

duchu. Můžeme se však ptát, kde by byla historicky celá sociální práce  

a lidská práva právě bez haněného aktivismu? 

Radka Janebová25 dále uvádí, že kritická sociální práce vidí obecně 

problém v roli sociálního pracovníka a roli klienta. Upozorňuje na 

vysokou asymetrii vztahu, na moc a bezmoc. Přístup se tedy snaží 

zmocňovat, klade vysoký důraz na participaci, na dialog, na emancipaci 

a změnu vnímání sebe sama. 

Kritická sociální práce vlastně pracuje s přístupy, které jsme si 

představili v předchozích kapitolách. Zároveň však upozorňuje, že 

                                                           
24 JANEBOVÁ, Radka. Kritická sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus. 2014.  

ISBN: 978-80-7435-413-7. str. 7. 
25 JANEBOVÁ, Kritická, str. 9. 
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například ne veškerá komunitní práce je vždy antiopresivní. Pokud se 

komunita rozhodne utlačovat některé členy komunity, podílí se na 

diskriminaci. Kritická neboli radikální sociální práce proto upozorňuje 

na vysokou nutnost rovného rozprostření moci. 
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4 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) 

Dle zákona 108/2006 Sb. jsou NZDM službou sociální prevence.  

„Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě 

terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími 

jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 

sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit 

jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení 

jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám 

anonymně.“26 

Pro úplnost dodávám, že ne každé NZDM poskytuje služby formou 

terénní i ambulantní, a ne každé NZDM je zaměřené na celou skupinu 

klientů od 6 do 26 let. Často je vymezení dle věku užší. 

Co to vlastně znamená „nízkoprahovost“? Jak už název vypovídá, 

k užívání služby je třeba překročení jen nízkého prahu klientem. 

Důvodem je, aby službu využívali takoví klienti, kteří „propadnou“ 

sítem ostatních běžných služeb a institucionální pomoci: 

 Snadná dostupnost: Služby NZDM jsou poskytovány zdarma. 

Služby jsou otevřeny v takové době, aby to bylo pro cílovou 

skupinu vyhovující. Jsou v místě, kde cílová skupina často tráví 

svůj čas. Terénní pracovníci pak v lokalitě přímo docházejí do 

míst, kde se klienti sdružují. 

 Princip dobrovolnosti: Je na klientovi, kdy přijde a odejde. Není 

povinné do klubu docházet. 

 Anonymita: Klient nemusí pracovníkům sdělovat své jméno, stačí 

přezdívka a věk. Bez souhlasu klienta pracovník nikdy neříká jeho 

rodičům nic, co klient nechce. Ostatně rodiče ani nemusí vědět, že 

jejich dítě klub navštěvuje. Tento bod se netýká záležitostí, na 

které se ze zákona váže ohlašovací povinnost. 

                                                           
26 MPSV, Zákon.   
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 Princip flexibility: Služby by se měly svižně přizpůsobovat 

změnám v potřebách cílových skupin.  

 Individuální přístup 

 

4.1 Vymezení cílové skupiny NZDM 

Skupina klientů je primárně vymezena věkem a lokalitou, ve které 

organizace působí. Předpokládá se (a dle zákona je to i podmínkou), že 

klient „klubu“ je v nepříznivé životní situaci nebo hrozí, že se do ní 

dostane. Hovoříme, o dětech, dospívajících a mladých dospělých. Už  

i to, že je někdo teenagerem, mu mnohdy ubírá ve společnosti na 

vážnosti. 

Sekundární, vlastně „dílčí“ vymezení znamená, že někteří mají často 

starosti se školou, s vrstevníky, většinou pocházejí z rodinného 

prostředí, které není úplně harmonické. Setkávají se s experimentováním 

i závislostmi na návykových látkách. V moderní době se děti  

a dospívající dostávají do závažných problémů souvisejících 

s nadužíváním sociálních sítí a s nadměrným trávením času online. Řada 

klientů může mít problémy se záškoláctvím, drobnou i vážnější 

kriminální činností. Rozdělení cílové skupiny dělíme na primární  

a sekundární, aby nedocházelo k nálepkování úplně celé skupiny 

klientů.27 

 

4.2 Streetwork/kontaktní práce 

V této kapitole krátce popisuji princip kontaktní práce, aby bylo zřejmé, 

že streetwork si zakládá na přijetí klienta takového, jaký je. Dokonce jej 

přímo vyhledává v přirozeném prostředí. 

                                                           
27 KLÍMA, Petr a kol. Kontaktní práce. Antologie textů České asociace streetwork. Praha: 

Česká asociace Streetwork. 2009. ISBN: 978-80-254-4001-8. str. 87. 
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I proto jsem se rozhodla, že se budu věnovat aplikaci participativního 

přístupu v NZDM, kde se předpokládá, že je filosofie a styl práce služby 

nastaven na vysoce partnerské spolupráci s klientem. 

Streetwork neboli kontaktní práce je specifickým přístupem sociálního 

pracovníka NZDM. Streetworker pracuje v přirozeném prostředí klienta, 

je průvodcem, nikoliv mentorem. Aktuálně se někteří streetworkeři snaží 

například dostat i do základních a středních škol, jakožto do přirozeného 

prostředí klienta. Stále se však naráží na neochotu, případně malou 

znalost problematiky ze stran vedení škol.  

I proto jsou stále nejběžnější místa poskytování služby např. na okrajích 

sídlišť, v některých lokalitách přímo na ubytovnách, v nočních klubech 

(v dnešní době častěji i na techno parties, kde pracovníci nabízejí „první 

pomoc“ intoxikovaným lidem, pracovníci jsou v úzké spolupráci 

s organizátory těchto akcí). Také na hřištích, ve squatech, na místech, kde 

se sdružují členové subkultur (např. streetwork mezi hooligans)  

a významně právě přímo v nízkoprahových klubech apod. 

Psycholog Matoušek28 zdůrazňuje důležité specifikum streetworku. 

Pracovník nečeká, až klient přijde za ním, ale klienta sám aktivně 

vyhledává a mapuje místa, kde může docházet k sociálním konfliktům. 

Streetworkeři se snaží porozumět skupinové dynamice přirozeného 

prostředí klienta a do jisté míry se na toto prostředí snaží adaptovat. To 

potvrzuje i Zdena Bednářová29 a dodává, že streetworker respektuje 

klientův způsob života a pojetí světa. Pracovník ho akceptuje, ale nabízí 

alternativy, které klientovi nemusí ubližovat, případně poškozovat jeho 

okolí. Vztah je založen na důvěře a oboustrannosti.  

                                                           
28 MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. 2003. ISBN: 80-

7158-548-2. str. 170. 
29 BEDNÁŘOVÁ, Zdena. Sociální práce na ulici – streetwork. Brno: Doplněk. 2000.  

ISBN: 80-7239-048-1. str. 7. 
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5 Participativní přístup – užší pojetí 

Tento přístup předpokládá plné zapojení lidí do průběhu řešení jejich 

situace. Participace v sociální práci se opírá o zkušenost lidí. Zkušenost 

je pro participaci důležitá. Já jako pracovnice např. nemám zkušenost 

s bydlením po ubytovnách. Předpokládám, že drtivá většina politiků  

a úředníků také ne. Například někteří klienti NZDM tuto zkušenost mají. 

Pokud společnost souhlasí s tím, že není úplně v pořádku, aby děti  

a mladí lidé žili po ubytovnách, nebylo by dobré lidi se zkušeností života 

na ubytovně do debaty zapojit? Nemůže být jejich zkušenost přínosná? 

Pravděpodobně je na čase dát těmto lidem hlas a moc řídit svůj život. 

Bude to obohacující pro všechny zúčastněné. Participativní přístup 

počítá s tím, že sdílená zkušenost jednoho pomůže druhému. 

Jde tedy o dialog, což zdůrazňuje Lada Hajdíková30 ve svém příspěvku 

v metodické příručce participativního přístupu.  

„Ve světě (zejména na „západě“) se některé silné proudy v oblasti sociální práce již 

několik desetiletí přiklání k myšlence společného dialogu s těmi, kteří jsou obvykle  

z dialogu vyloučeni, v utváření sociálních politik a poskytování sociálních služeb s cílem 

posilování demokracie.“ 

 

5.1 Žebříky participace 

Kniha participativní přístupy v sociální práci představuje31 několik 

žebříků participace dle různých autorů. Ve své práci uvedu Žebřík 

                                                           
30 KOLEKTIV JAKO DOMA. O participaci – společně silnější. Metodika participativního 

přístupu. Praha: Jako doma – Homelike, o. p. s. 2018. str. 6. 
31 BJELONČÍKOVÁ, Participativní, str. 75. 
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participace dle Sherry Arnstein, která ho zpracovala již v roce 1969, 

jakožto způsob měření spolupodílení se občanů na veřejném plánování.32 

Tento žebřík je pojetím „hodnocení“ stupně participace a používá jej 

například i organizace Jako doma, která je v českém prostředí sociální 

práce jakýmsi průkopníkem „opravdového“ participativního přístupu. 

Organizace nejen, že aplikuje participativní metody v široké škále, ale 

vzdělává i pracovníky z jiných služeb a studenty sociální práce. Pořádá 

pro ně kurzy, připravuje metodiky a vzdělávací materiály. 

Tento participativní žebřík rozpracoval pro potřeby práce s dětmi  

a mládeží v roce 1992 Roger Hart. Vzhledem k tomu, že svou práci 

zaměřuji na NZDM, uvádím i tento model. 
 

5.1.1 Žebřík participace dle Sherry Arnstein 

Pomyslné příčky žebříku33 představuji níže od neparticipativního 

přístupu po nejvyšší míru rozdělení moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 KAPLÁNEK, Michal a Martina KOČEROVÁ. Participace: nejlepší způsob výchovy  

k demokracii. E-pedagogium [online]. 2011, 2011(1), 26 (cit. 2021-02-27). URL: https://e-

pedagogium.upol.cz/pdfs/epd/2011/01/03.pdf. 
33 KOLEKTIV JAKO DOMA, O participaci, str. 27. 
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Příčky neparticipace 

Manipulace a terapie nejsou participací. Jejich cílem není zapojení lidí, 

ale jejich „léčba“, změna, edukace.  

MANIPULACE  
TERAPIE  

 

Příčky tokenismu 

Informování a konzultace Sherry Arnstein definuje jako úrovně 

tokenismu. Participanti mají dostatek informací, případně jsou vyslyšeni, 

ale tam jejich moc reálně něco rozhodnout nebo něco změnit končí. 

Tokenismus je vlastně spíše symbolickou mocí. 

INFORMOVÁNÍ 

Informujeme o službě, o postupech, o aktivitě. Na průběh však klienti nemají vliv. 

KONZULTACE 

S klienty hovoříme o jejich představách, zajímáme se o to, co si o službě myslí. 

Možnost změny průběhu služby, kterou chce, je omezená/není. Moc je spíše 

symbolická. 

 

Příčky participace 

Tyto participativní příčky žebříku respektují, že klienti mají právo nejen 

ventilovat své názory, ale také dávají prostor pro to, aby byly aplikovány. 

PARTICIPACE 

Pracovníci s klienty dělají společná rozhodnutí. Klienti mají reálnou možnost 

ovlivňovat průběh, pravidla apod. poskytování služby. Služba nastavuje podmínky 

pro společné rozhodování. O možných metodách budu psát v dalších kapitolách mé 

práce. 

SDÍLENÍ MOCI 

Rozhodování i zodpovědnost je v rukou organizace i klientů. Podílejí se na průběhu, 

výsledcích, společně plánují, dehierarchizace. 

PLNÁ KONTROLA 

Klienti přebírají řízení a plnou kontrolu nad výsledky a rozhodnutími. 
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5.1.2 Žebřík participace při práci s dětmi a mládeží dle Rogera Harta34 

Jak jsem uvedla, Roger Hart rozpracoval stupně od Sherry Arnstein pro 

potřeby práce s dětmi a mládeží. 35 

Neparticipativní příčky 

MANIPULACE 

Děti a mládež jsou dospělými využíváni pro své zájmy, nerozumí tomu, proč se děje 

to, co se děje. Pokud dospělí formálně zjišťují, co děti a mladí chtějí dělat a jde jen  

o formalitu, jde také o manipulaci. 

DEKORACE 

Děti a mládež se podílejí aktivně na programu, který je však plně připraven 

dospělými, nezasahují do jeho průběhu. Také jsou využíváni např. pro nejrůznější 

promo projektů.  

 

Příčky tokenismu 

TOKENISMUS 

Děti a mládež mají prostor pro to, aby se vyjádřili. Možnost něco změnit je prakticky 

nulová. Formálně participace probíhá, neformálně a prakticky nikoliv. 

PŘIDĚLENÍ 

Dětem a mládeži je přidělená nějaká role, která s sebou nese určité zapojení, které je 

přesně dané od dospělých. 

 

Příčky participace 

ZAPOJENÍ 

Dospělí konzultují s dětmi a mládeží, podávají jim informace o smyslu a průběhu 

programu. 

PARTNERSTVÍ 

Akce pořádají dospělí, ale zapojují do rozhodování o jejich průběhu i děti a mládež. 

Účastníci mohou rozhodovat v oblastech a mantinelech vymezenými dospělými. 

AKCE INICIOVANÉ A VEDENÉ DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

Program vedou děti a mládež, dospělí fungují jako podpůrná síť pro realizaci. 

SPOLUPRÁCE 

Dospělí jsou přizváni k zapojení od dětí a mládeže. 

 

                                                           
34 BJELONČÍKOVÁ, Participativní, str. 22. 
35 KAPLÁNEK, Participace, str. 27. 
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5.2 Podmínky participace36 

Sociální pracovnice Lada Hajdíková shrnuje podmínky pro 

participativní přístup v sociální práci. Jde o teoretické základy i praktické 

zkušenosti z již zmíněné organizace Jako doma. 

V této kapitole představím jednotlivé podmínky a některé budu 

ilustrovat na příkladech vztahujícím se ke klientům NZDM. 

1) Zotavení 

Zotavení předpokládá, že nejprve je nutné klientům zajistit jakousi první 

pomoc. Už pyramida potřeb Abrahama Maslowa37 říká, že nejprve je 

nutné zajistit fyziologické potřeby, potřebu bezpečí apod. Teprve na 

nejvyšší příčce je umístěna seberealizace.  

Příklad: Klientka NZDM dochází „do klubu“ teprve několik dní. 

Pracovnici se svěřila, že s matkou aktuálně odešly od agresivního otce 

k prarodičům, kteří jsou závislí na alkoholu do jejich garsoniéry. Klientka 

spí s maminkou na zemi, nemají finance pro pořízení matrace, stěžuje si 

na bolest zad a spánkovou deprivaci. Také veškeré ošacení zůstalo 

v původním bytě. I když je zima, klientka nemá vhodnou obuv, má kašel. 

Na místě je tedy klientce saturovat základní potřeby – potřebu spánku, 

jídla, ošacení. Pokud je to v možnostech organizace, využije materiální 

pomoc od soukromých dárců v podobě oblečení, pomůže matce 

s vyřízením dávky mimořádné okamžité pomoci, zajistí balík 

z potravinové banky apod. Poté, co budou základní potřeby klientky 

alespoň v rámci možností naplněny a situace bude stabilizovaná, bude 

mít klientka energii na participaci směřování služby. 

 

                                                           
36 KOLEKTIV JAKO DOMA, O participaci, str. 8–9. 
37 ŠVEC, Jakub a kol. Jak se bránit drogám a předcházet závislostem. Praha: Projekt 

Odyssea. 2007. ISBN: 978-80-87145-26-5, str. 51. 
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2) Změna paradigmatu a postoje 

Jde o náročnou disciplínu zejména pro pracovníky. Předpokládá totiž, že 

naše klienty bereme jako své partnery se vším všudy. To, že se i sociální 

pracovník nevyhne stereotypním představám, má nějaké osobní 

zkušenosti, které ho formují, je běžné. Klienti NZDM jsou často lidé na 

okraji společnosti a váže se k nim řada mýtů, společenských představ, 

obrazů, které známe z médií. Je nutná vysoká sebereflexe pracovníka  

a změna postojů. 

Příklad: NZDM začne navštěvovat dvacetiletý klient a dozvíme se, že 

nemá základní vzdělání. Má odchozenou pouze povinnou školní 

docházku na speciální škole. Pracovník automaticky předpokládá, že je 

klient neinteligentní a že je nekompetentní, méně ho zapojuje do 

participativních procesů.  

3) Komunikace  

Otevřený a upřímný dialog je samozřejmostí. Bez komunikace není 

žádných výsledků v sociální práci, natož v participativní spolupráci. 

Příklad: V práci s dětmi a mládeží jsou pro navázání komunikace  

a vztahu výbornými prostředky volnočasové činnosti. Málokdy se stane, 

že do klubu zavítá nový klient a jde s pracovníkem řešit své starosti, 

přání nebo potřeby. Je běžné, že do zařízení dorazí teenager a až poté co 

vidí, že ten dospělý si s ním klidně zahraje stolní fotbálek, nebo popovídá 

o muzice přijde prostor pro otevřené vyjádření potřeb klienta. Ale pozor, 

pracovník by měl být autentický. Klient pozná, pokud se za každou cenu 

pasujeme do něčeho, co je nám cizí. Například pokud nemám ráda hip- 

-hop, nedělám, že ho zbožňuji. To důvěru naopak blokuje a komunikaci 

udržuje na povrchní úrovni. 

4) Analýza potřeb 

Analýza potřeb je základem a vlastně důvodem pro participaci. To, že si 

pracovník myslí, že zná potřeby klienta, neznamená, že je zná. 
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Příklad: Do klubu dorazí šestiletá klientka, má špinavé oblečení. 

Pracovník se „zděsí“ a začne ji z charitativního šatníku dávat věci 

k převlečení. Kdyby s ní předtím probral její potřeby, třeba by zjistil, že 

si klientka přišla jen popovídat a chtěla si zahrát hru. Navíc oblečení, ve 

kterém přišla, se jí velmi líbí a má ho ráda, protože ho dostala 

k narozeninám. 

5) Evaluace 

Průběžně zjišťujeme, zda pracujeme tak, jak jsme si vytyčili. Zda jsou 

klienti s poskytováním služby spokojeni. Můžeme se ptát na jednotlivé 

aktivity a program NZDM, přístup pracovníků, ale i pravidla služby. 

Mohou nám k tomu posloužit individuální i skupinové rozhovory  

a diskuse, dotazníky apod. Zajímáme se o to, jak se klienti cítí být 

zapojeni do rozhodování o tom, jak to v klubu probíhá. 

6) Reflektování hierarchií/dehierarchizace 

Jak je uvedeno v předchozích kapitolách, NZDM by měly fungovat na 

vysoké míře partnerského přístupu mezi pracovníky a klienty. I tak je ale 

daná jistá hierarchie. Pracovník je ten, který dohlíží na pravidla. Ten, 

který uděluje stopky. Organizace má pravidla, která určují, pro které 

klienty je vhodná a pro které ne. Je důležité, aby pracovníci reflektovali, 

že jsou to oni, kteří mají jistou moc a nezneužívali ji. V některých 

organizacích, které jsou založené na nejvyšší možné míře participace, 

kdy samotní klienti přebírají vedení organizace je ale také nebezpečí 

zneužití mocenského postavení, a to ze stran samotných klientů. Jde  

o eticky obtížnou oblast.  

Příklad: 

 Hierarchie ze stran pracovníků 

Na klubu pravidelně probíhá workshop zaměřený na hudbu. Klienti na 

workshopu vyrušují, nechtějí se ho aktivně účastnit. Pracovníci je vždy 

vykážou z klubu, protože to „předtím řekli“. Řešením by mohlo být, že 
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než se zorganizují hudební workshopy, zjistí se od klientů, zda o ně mají 

vůbec zájem a hlavně, jak by měly workshopy probíhat.  

 Hierarchie ze stran klientů 

Na klubu fungují asi tři dobrovolníci, bývalí klienti klubu. Řadu 

současných klientů znají, ale spousty ne. Bývalí klienti začnou 

„protěžovat“ své známé. Ke klientům vystupují z pozici moci. Je nutné, 

aby dobrovolníci byli seznámeni s filosofií partnerského a spravedlivého 

přístupu, byli s ní ztotožněni a tyto skutečnosti neustále reflektovali. 

7) Pozicionalita 

Neustále reflektujeme a zvědomujeme si naši pozici. Naše zkušenosti, 

kontext, postoje a hodnoty, zdroje a privilegovanost. To vše nás může 

určitým způsobem ovlivňovat i v přístupu ke klientům. 

Příklad: Do klubu dochází šest sourozenců. Část je v pěstounské péči  

u babičky, část u tety. Jejich matka žije s agresorem, kvůli kterému jí byly 

děti odebrány z péče. Nyní čeká další dítě, vypadá to, že dítě bude 

vychovávat zase babička, nebo teta. Pracovnice je naštvaná a myslí si 

„Jak si může dělat další děti, tohle bych já nikdy nedopustila, proč toho 

chlapa už dávno neopustila?“ Jsou to přirozené reakce, ale musíme mít 

na paměti, že naše pozice není pozice ženy, která žije v patologickém 

vztahu a z dalších důvodů na okraji společnosti. 
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6 Nástroje pro participaci/empowerment 

V této kapitole představím některé vybrané metody, které přispívají 

k participaci marginalizovaných osob od několika autorů. Sociální 

pracovníci, kteří chtějí, aby se jejich klienti aktivně účastnili rozhodování, 

mohou tyto metody využívat a přizpůsobit si je vzhledem k charakteru 

jednotlivých služeb. 

Je vhodné mít na paměti, že žádná z metod není univerzální. Některá 

může u jednoho klienta vést k empowermentu, u dalšího naopak 

k zneschopnění. Z tohoto důvodu je důležitá příprava pracovníků  

i klientů. Někteří pracovníci nemusí důvěřovat přínosu participace  

a vysoké míře zapojení klienta. Věří, že je důležitá absolutní odbornost 

pro „pomáhání“. Tito pracovníci by neměli být do participativního pojetí 

práce nuceni. Dalším problémem pro některé sociální pracovníky může 

být rozostření jindy pevně nastavených hranic, pravidel a rolí. Protože 

jde tedy o způsob práce, který nevyhovuje plošně všem, není dobré jej 

plošně aplikovat. Geregová a Nepustil odrazují např. od grantových 

výzev zaměřených na participaci. V takovém případě je riziko, že bude 

v organizacích participace plošně zavedena bez přípravy a s pracovníky, 

kteří s ní nejsou plně ztotožněni.38 

 

6.1 Vytváření zájmových koalic, hnutí, sociálních 

sítí 

Sdružování a sdílení lidí s podobnými zkušenostmi, cíli a potřebami 

nejen, že má ozdravný účinek a přináší pocit sounáležitosti, ale také 

dodává větší sílu. Větší síla zase přináší větší moc a silnější hlas. 

Vytváření sociálních sítí je klíčové například pro komunitní sociální 

                                                           
38 NEPUSTIL, Bez podmínek, str. 53. 
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práci.39 O potřebě sociálního/společenského kapitálu hovoří socioložka 

Šťastná40 a jako jeho znaky v komunitě uvádí: důvěru, reciprocitu, 

zodpovědnost k místu/členům, solidaritu napříč různými sociálními 

skupinami, zájem o věci veřejné, toleranci, členství. 

 

6.2 Aktivismus 

Petice, happeningy, protestní akce, demonstrace. Sociální pracovníci 

mohou být nápomocni při organizaci těchto aktivistických činností. Pro 

ilustraci uvedu tři aktuální příklady, kdy došlo k tomu, že organizace 

společně s lidmi se zkušeností působila na aktivistickém poli. 

Ráda bych zmínila například českou organizaci Asistence, o. p. s., která 

společně s klienty (lidé se zdravotním postižením) pořádá nejrůznější 

akce. Ty si kladou za cíl zlepšovat podmínky pro život lidí s postižením. 

Aktuálně například spustili petici za 5. individualizovaný stupeň 

příspěvku na péči. Jejich snahu doprovází happeningy a demonstrace 

před Úřadem vlády.41  

Dále bych zmínila např. demonstraci za zákon o sociálním bydlení, 

kterou pořádala před Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2017 

Platforma pro sociální bydlení. Mezi řečníky na demonstracích byla řada 

lidí se zkušeností s životem na ulici.42 

Iniciativa za důstojné bydlení uspořádala v lednu 2021 demonstraci na 

podporu rodin vystěhovaných ze svých bytů ve Varnsdorfu. Akci 

připravila iniciativa na popud zasažených rodin. To, že akci svou účastí 

                                                           
39 NEPUSTIL, Bez podmínek, str. 59. 
40 ŠŤASTNÁ, Když, str. 42. 
41 Pátý stupeň [online]. Praha: Asistence o. p. s., Děti Úplňku, 2020 (cit. 2021-03-06). URL: 

https://patystupen.cz/. 
42 Demonstrace za zákon o sociálním bydlení [online]. Praha: A2larm, 2017 (cit. 2021-03-

06). URL: https://a2larm.cz/2017/01/fotogalerie-demonstrace-za-zakon-o-socialnim-

bydleni/. 
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a proslovem podpořila např. bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, 

vystěhovaným mohlo dodat sebevědomí, někteří z nich na akci také 

řečnili.43 

Přímé akce jsou údernější a přinášejí k veřejnosti diskusi o sociálních 

problémech. Je obdivuhodné, když se lidé v těžké životní situaci 

rozhodnou dát všanc svůj příběh. Může to být pro ně i ohrožující více 

než třeba pro sociální pracovníky.44 

 

6.3 Divadlo utlačovaných 

Divadlo utlačovaných je další metoda, která má za cíl empowerment 

zapojených. Účinkující jsou lidé se zkušeností tíživé životní situace (např. 

bezdomovectví, duševní onemocnění, rasově motivované zločiny  

a další). Prostřednictvím divadla mají možnost svou zkušenost sdílet 

nejen s ostatními účinkujícími, ale především se společností (diváky).  

A právě tím mohou započít společenskou změnu. Divadlo utlačovaných 

neboli sociální divadlo, přichází výrazněji do prostoru koncem 90. let  

20. století. Vyvíjí se však už od 60. let, a to zejména díky brazilskému 

režisérovi Augusto Boalovi. Jako ostatní zplnomocňující techniky má 

vést lidi k pozitivním změnám ve svém životě, postavit se za sebe, dát  

o sobě vědět. Sociální divadlo říká, že je to útlak, který brání lidem 

v jejich realizaci.45  

                                                           
43 Protest Iniciativy za důstojné bydlení proti vystěhovávání rodin ve Varnsdorfu: Promluví 

i Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka [online]. Varnsdorf: Romea, 2021 (cit. 2021-03-06). 

URL: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ve-varnsdorfu-dnes-bude-

protestovat-iniciativa-za-dustojne-bydleni-proti-vystehovavani-rodin.promluvi-i-

anna-sabatova. 
44 NEPUSTIL, Bez podmínek, str. 61. 
45 REMSOVÁ, Lenka a Dušan KLAPKO. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. Brno: 

Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6651-9, str. 83. 
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Divadlo utlačovaných je uměleckým nástrojem k dialogu mezi 

utlačovanými a diváky. Boal věřil, že divadlo odhalí realitu utlačovaných 

a jejich každodenní boj s diskriminačním nastavením systému.  

„Princip je založen na transformaci jedince skrze samotný proces tvorby, který 

Boal považoval sám o sobě za transformativní. Věřil, že skrze tvůrčí estetický 

proces, během kterého podrobujeme kritickému zkoumání konflikty naší sociální 

reality, lze dosáhnout nejenom odhalení a poznání toho, jaká sociální realita je, 

ale také její transformace. K divadlu utlačovaných patří solidarita a také poznání 

toho, jako jsou aktéři utlačováni. To vede ke spolupráci s dalšími skupinami 

utlačovaných, a tak dochází k postupné transformaci světa.“46 

Důležitou technikou divadla utlačovaných je Divadlo fórum. Účinkující 

představí publiku krátkou scénku ze svého života, kdy docházelo 

k nějaké formě útlaku. Utlačovaný se ve scénce snaží vzepřít utlačovateli, 

ale prohraje. Poté je vyzváno publikum, aby do scénky vstoupilo. Herec 

z publika se pak snaží přijít na různé cesty/strategie, jak se utlačovateli 

vzepřít a ukončit tak útlak. 

Divadlo fórum tedy hledá nové možnosti a alternativy k dialogu, je 

založené na hluboké solidaritě.47 

 

6.4 Diskuse  

Jsou pořádány pro zapojení občanů/klientů na rozhodování. Formátů 

diskusí je veliké množství. Níže uvádím modely, které jsem vyhledala  

a přijdou mi vhodné pro použití v NZDM, přičemž nemusí být tolik 

náročné na přípravu a rozvíjí u klienta jeho sebevědomí, komunikační 

kompetence a další. Je vhodné různé formáty diskusí používat například 

při řešení programu nebo pravidel nízkoprahového klubu. 

                                                           
46 NEPUSTIL, Bez podmínek, str. 68. 
47 REMSOVÁ, Výzkumný, str. 87. 



37 
 
 

1) Charette 

Jde o face-to-face techniku, která je založená na střídání diskuse v malých 

podskupinách s diskusí ve větší skupině. Podskupina řeší dílčí problém 

daného tématu a prezentuje jej ve velké skupině. Dokud nedojde ke 

společné shodě, diskuse trvá v podskupinách i ve velké skupině.48 

2) The World Café 

Je založena na příjemném navození atmosféry, ta může evokovat 

posezení v kavárně. Diskuse probíhá volně a hledá odpovědi na předem 

dané dotazy. Účastníci se u stolů v čase střídají. Je možné nechávat 

vzkazy pro skupinu, která půjde ke stolu po mé skupině. Facilitátor, 

kterého si každá skupina zvolila, zůstává po celou dobu u jednoho stolu 

a seznamuje nově příchozí s výstupy z diskusí u jeho stolu.49 

3) Řetězová diskuse 

V našem případě sociální pracovník vede diskusi na dané téma a klienti 

se pak jeden po druhém k dané problematice vyjádří. Každý by měl před 

svým povídáním stručně shrnout myšlenky svého předchůdce.50 

4) Panelová diskuse 

S předstihem se určí několik klientů (ideálně 4–6), kteří si připraví své 

příspěvky na dané téma. Je přínosné, když s tím pracovník může drobně 

dopomáhat, to přispívá k budování vztahu a důvěry, pracovník dodává 

klientovi odvahu. Řečníci pak referují o svém tématu a následně je 

prostor pro diskusi s „publikem“.51 

 

                                                           
48 BJELONČÍKOVÁ, Participativní, str. 52. 
49 BJELONČÍKOVÁ, Participativní, str. 55. 
50 ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-967-8, str. 36. 
51 ROHLÍKOVÁ, Vyučovací, str. 36. 
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5) Komunitní akční plánování52 

Vhodné pro skupinu klientů kolem 10 lidí. Používá se při přípravě nějaké 

akce (např. Den otevřených dveří klubu). Plánování trvá přibližně  

4 hodiny a je vhodné se držet těchto kroků: 

 domluvit se na tom, co bude skupina dělat, 

 domluvit se na tom, kdo co bude dělat, 

 popsat, jak si představujeme, že bude akce vypadat, 

 shrnout naše aktuální možnosti a zdroje, 

 dohodnout se, co je náš cíl a jak ho dosáhneme, za jakých 

podmínek jsme schopni cíl naplnit, za jakých podmínek toho 

schopni nejsme (prevence zklamání z dílčích neúspěchů), 

 vytvoření podrobného plánu realizace, 

 plány kroků k uskutečnění jednotlivých aktivit (včetně časových 

plánů). 

 

6.5 Zapojení peer pracovníků 

Pojem „peer groups“ můžeme nalézt už ve 40. letech 20. století a dle 

Michala Kaplánka53 je volně přeložitelný jako „vrstevnická skupina“, 

přičemž tuto skupinu nedefinuje jen věk, ale společná zkušenost/zájem. 

Peer práce, tak jak ji známe, začala v České republice s rozvojem 

drogových služeb po revoluci v 90. letech. Tenkrát to byli právě peer 

pracovníci, kteří zastávali velikou spoustu práce, než se tato oblast více 

a více profesionalizovala. Některé služby však stále stojí o nepřenosnou 

zkušenost peer pracovníků a snaží se je zapojovat. Aktuálně tito 

pracovníci nejčastěji působí v oblastech duševního zdraví, závislostí, 

nebo bezdomovectví.54 

                                                           
52 BJELONČÍKOVÁ, Participativní, str. 59. 
53 KAPLÁNEK, Michal. Animace: studijní text pro přípravu animátorů mládeže.  

Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0565-4. str. 73. 
54 NEPUSTIL, Bez podmínek, str. 84. 
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Níže cituji samotné peer pracovnice z organizace Jako doma, hovořící  

o výhodách, které peer přináší. 

„Lepší znalost terénu, snazší navázání kontaktů a vztahů, časová flexibilita, 

individuální přístup, práce s osobní zkušeností, podpůrné rozhovory… 

Dokážeme jen tak poslouchat, víme, jak důležité je jen sedět, mlčet a poslouchat. 

Lidi v sociální tísni či bez domova moc lidí nevyslechne.“55 

 

6.6 Role play (hraní rolí) 56 

Role play je výborným nástrojem pro zvyšování nejrůznějších 

kompetencí klientů, funguje na budování sebedůvěry a trénuje sebe 

hájení (např. tréninky pracovních pohovorů, tréninky jednání s úřady 

apod.). 

                                                           
55 KOLEKTIV JAKO DOMA, O participaci, str. 31. 
56 KAPLÁNEK, Animace, str. 80. 
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7 Možná aplikace participativního přístupu 

v NZDM 

V přechozí kapitole jsem uvedla nástroje, které vedou k participaci. 

Vybírala jsem takové, jenž mají potenciál uplatnění v NZDM. Na základě 

mých zjištění se budu snažit některé jmenované nástroje popsat 

v kontextu NZDM a navrhnout jejich užití při sociální práci 

s ohroženými dětmi a mládeží. Předkládám návrhy na základě mé praxe 

z NZDM a na základě absolvování kurzu Škola ulice, který se zabývá 

participací. 

Vytváření koalic, hnutí, sociálních sítí 

Kluby často působí ve vyloučených lokalitách s nedostačující občanskou 

vybaveností. Je vhodné klienty klubu zorganizovat a zjistit, co jim 

v místě trávení jejich volného času chybí. Může jít o sportoviště, kulturní 

program apod. Následně pomoci klientům mobilizovat své síly ke změně 

a pomoci vytvářet tlak na příslušná místa. 

Aktivismus 

Nejen služby pro uživatele návykových látek vzbuzují u části veřejnosti 

jistou nevoli. NZDM bývají také mnohdy trnem v oku a klienti těchto 

klubů jsou vnímáni jako „problémoví, nepřizpůsobiví, líní, hloupí, 

neschopní“. Vhodné jsou akce na zvýšení povědomí o smyslu klubů, na 

kterých se klienti podílejí (např. dny otevřených dveří, komunitní 

odpoledne pro veřejnost s programem organizované klienty). Dále pak 

aktivity, které vzejdou přímo od klientů (např. úklid veřejného 

prostranství sousedství). 

Divadlo utlačovaných 

Většina klientů NZDM má zkušenost s útlakem v nejrůznějších formách 

(domácí násilí, rasismus, šikana od vrstevníků i dospělých). Divadlo 

utlačovaných hrané dětmi a mladými by mělo jistě velikou sílu. 
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Klubové parlamenty 

Jednoduchý a funkční nástroj pro participaci pro potřeby NZDM. Je 

vhodné dělat pravidelná setkání klientů na kterých se řeší, co mají na 

klubu rádi, co jim vadí, co by s klubem rádi zažili. Pokaždé se může 

zvolit i mluvčí, který sbírá podněty od ostatních klientů a vždy je 

představí. Mluvčí je nutné střídat. Dobrou atmosféru navodí  

i občerstvení, klienti jej mohou s pracovníky připravit. Jde o takovou 

nízkoprahovou verzi školního parlamentu. Všechny nápady, které na 

schůzce padnou, by měly být zaznamenány. Dobré je, když má schůzka 

nějakou strukturu (na té by samozřejmě měli klienti také participovat). 

Završením může být potlesk za dobře odvedenou práci všech 

zúčastněných. Formát diskuse se může měnit např. dle modelů 

uvedených v kapitole 6.4. Právě obměny schůzky zatraktivňují a tím 

stoupá pravděpodobnost, že bude vyšší účast klientů na tomto 

programu.  

Role peer pracovníka 

V NZDM není pozice peer pracovníka zatím obvyklá, možná proto, že 

jde o službu pracující převážně s nezletilými lidmi. Častěji se objevuje 

působení dobrovolníků, kteří si sami NZDM prošli. Otázkou role peer 

pracovníka v NZDM se mimo jiné budu zabývat v rámci rozhovorů 

v praktické části mé bakalářské práce. 

Role play 

Velmi vhodný nástroj pro praxi NZDM například při utváření pravidel 

klubu. Pro pracovníky je relativně jednoduchý na přípravu.  

I v alternativně pojatých organizacích, jako je již zmiňovaná Jako doma, 

jsou nějaká základní pravidla. To stejné platí i u služeb s velice nízkým 

prahem. Abychom si byli jisti, že naše pravidla dávají klientům smysl, 

může být jednou z metod ověřování právě role play. Klienti mohou hrát 

pracovníky, pracovníci mohou hrát klienty. Díky vzájemným interakcím 

dochází k tomu, že klienti např. pochopí, že jistá pravidla jsou nutností, 
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případně pracovníci pochopí, proč nějaká pravidla klientům nedávají 

smysl. 

 

7.1 Další vhodné participativní nástroje pro práci 

v NZDM57 

Nyní již stručněji představím další nástroje, které umožňují klientům 

prosazovat své názory a potřeby. Věřím, že spoustu těchto nástrojů již 

má většina NZDM zanesených ve svých metodikách a pracují s nimi. 

 Knihy přání a názorů, nebo schránky či krabičky. Klienti se 

mohou vyjádřit i anonymně. Je nutné, aby pracovníci nějakou 

formou na vzkazy reagovali. 

 „Mluvící zdi“ – nástěnky, na kterých je plocha pro psaní názorů, 

komentářů. Klienti sem mohou psát, jak se mají, co se jim zadařilo, 

nebo co je právě naštvalo. 

 Informační materiály, které poutavou formou vyzývají 

k participaci. 

 Dotazníky zaměřené na spokojenost se službou. 

 Projekt plně v rukou klientů (např. kreativní činnosti: vytvoření 

nástěnek, natočení videa). 

 Zapojení klientů do prezentace organizace (např. zveřejnění 

klientovy básně na webu). 

 Vystupování klientů v médiích, jejich prezentace v pozitivním 

světle (pokud s tím souhlasí a zajistíme, aby nedošlo k ještě větší 

stigmatizaci, velmi citlivá oblast). 

 Účast klientů při výběru nových zaměstnanců (např. při 

pohovorech). 

 

                                                           
57 KOLEKTIV JAKO DOMA, O participaci, str. 10. 
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7.2 Oblasti, které brání participaci 

NZDM by měly být už z jejich principu založeny na vysoké míře 

partnerství a na akceptaci klienta. K tomu se samozřejmě váže  

i participace. Spousta skutečností však může participaci bránit. Níže 

uvádím tři, které hodnotím jako velmi výrazné a krátce nabízím možná 

řešení, přičemž jde hlavně o stručný souhrn informací z teoretické části 

práce. Ostatní navíc zmiňuji v předchozích kapitolách mé práce. 

7.2.1 Legislativa 

NZDM jsou registrovanými sociálními službami a řídí se zákonem 

108/2006 Sb. Ten například říká, že „Podmínkou výkonu činnosti pracovníka 

v sociálních službách je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost  

a odborná způsobilost podle tohoto zákona.“58 To může bránit běžnému 

zaměstnání peer pracovníka a jeho spravedlivému finančnímu 

ohodnocení, neboť může jít o lidi se záznamem v rejstříku trestů, 

případně lidi bez dostačujícího vzdělání. 

Řešení:  

 Advokační činnosti napříč sociálními službami.  

 Společné úsilí sociálních služeb, aby byla pozice peer pracovníka 

legislativně ukotvena.  

 Financování vzniku alternativních organizací, pokud zákon  

o sociálních službách neumožňuje, aby byly zaměstnáváni lidi se 

zkušeností bez patřičného vzdělání apod.  

7.2.2 Celospolečenský diskurz 

Velká část společnosti věří v represivní řešení sociálních problémů. To se 

odráží i v nastavení politiků, kteří se potřebují zalíbit svým voličům. Pro 

některé lidi je nepředstavitelné, že si za své problémy spousta lidí 

„nemůže sama“. Tento opresivní postoj není v souladu s participací lidí 

na okraji. I organizace, které často provozují několik sociálních služeb 

                                                           

58 MPSV, Zákon. 
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najednou, potřebují podporu veřejnosti, úředníků, politiků a sponzorů. 

Například aktivistické činnosti, které jsou jedním z nástrojů 

empowermentu, mohou někdy vyvolávat ve společnosti nevoli. 

Řešení:  

 Představování dobré praxe. 

 Prostor pozitivním příkladům v médiích. 

 Happeningy, kdy marginalizovaní dělají něco pro společnost 

(zvelebování okolí apod.). 

 Vznik představení divadel utlačovaných. 

 Již ve školkách a základních školách participativní debaty 

s dětmi. Trénink participace a zmocňování. 

7.2.3 Osobnostní nastavení pracovníků/nastavení organizace 

Zavádění participace je náročné vzhledem k tomu, že je nutná veliká 

míra sebereflexe pracovníků. Mnohdy jde o přenastavení celého 

přístupu.59 Je nutné upustit od svého přesvědčení, že „odbornost“ je 

nejdůležitějším bodem pomáhání. V práci s dětmi je navíc více než jinde 

podstatný prvek zodpovědnosti za dítě. Dospělý x dítě je asymetrický 

vztah sám o sobě. Někomu může přijít nepatřičné, že dáváme do rukou 

dětem a teenagerům moc o sobě rozhodovat, navíc dětem, které jsou 

často neukotvené a provází je řada problémů. 

Řešení:  

 Participativní přístup a další antiopresivní přístupy by měly mít 

více prostoru na školách, kde se rekrutují budoucí pomáhající 

profese.  

 Supervize by měly být zaměřeny na otázku moci a hierarchie. 

 Se zaváděním participace postupovat pozvolna, nikoliv plošně. 

 Stáže v organizacích se zavedenou participativní praxí. 

                                                           
59 NEPUSTIL, Bez podmínek, str. 53. 
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 Netlačit za každou cenu pracovníky do způsobu práce, se kterým 

nejsou v souladu (např. formou grantových výzev zaměřených na 

participaci). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8 Výzkumné šetření 

V teoretické části mé práce definuji podstatné pojmy, které se vážou 

k participativnímu pojetí v sociální práci. Dále jsem krátce představila 

některé přístupy jakožto východiska participace. Vzhledem k tomu, že 

se práce zabývá NZDM, popsala jsem také, co je to za službu a snažila se 

vysvětlit principy streetworku/kontaktní práce, na kterých NZDM stojí. 

Také jsem stručně vymezila cílovou skupinu NZDM. 

Participaci jsem v teoretické části představila z širšího i užšího pohledu, 

přičemž jsem se podrobněji zaměřila na participativní nástroje, které mi 

přijdou vhodné k užití v NZDM. 

Cílem mé práce je popsat, jak se dá aplikovat participativní přístup  

v sociální práci, konkrétně v NZDM a navrhnout řešení problémů, které 

aplikace participace může přinést. Proto jsem v teoretické části 

poukázala i na oblasti, které mohou být problematické při zavádění 

participativního přístupu. 

V praktické části bych ráda zjistila, zda a jak v některých vybraných 

NZDM participace probíhá, do jaké míry. Co je pro pracovníky limitující 

a co vnímají jako hranici, přes kterou by v rámci participativního procesu 

nechtěli zajít a zjistit, proč tomu tak je. 

U některých klubů, v rámci kterých jsem prováděla šetření, vím o tom, 

že používají výraznější participativní nástroje, zaměřím se tedy 

v rozhovorech přímo na tyto metody.  

 

8.1 Metodologie šetření 

V této kapitole popíšu, jakým způsobem budu provádět mé šetření.  
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Kvalitativní přístup 

Pro svou práci jsem vybrala kvalitativní přístup vzhledem k tomu, že 

participativní pojetí práce není v českých sociálních službách zatím příliš 

rozšířené. Myslím, že kvalitativní přístup k šetření tak může být díky 

rozhovorům přínosnější, než jen souhrn kvantitativních dat.  

Michal Miovský60 zdůrazňuje výhody kvalitativního výzkumu zejména 

v jeho neopakovatelnosti. Dále pak, že výsledky nejdou zobecňovat. I to 

je vhodné pro mou práci, protože nejsem schopna zajistit tolik 

respondentů, aby šlo o reprezentativní vzorek, ze kterého bych mohla 

udělat závěr, jak jsou na tom obecně NZDM s participací.  

Polostrukturovaný rozhovor 

Rozhovory s pracovníky mají danou strukturu, ale flexibilně jsem 

reagovala a strukturu přizpůsobovala průběhům rozhovorů, abych 

nepřišla o cenné informace. Jak jsem uvedla, o některých klubech vím, že 

mají výraznější participativní nástroje, proto se na tyto nástroje zaměřím 

více než u rozhovorů, kde takové nástroje třeba nejsou nebo jsou v menší 

míře. Metoda polostrukturovaného rozhovoru vyhovuje pro účely mé 

práce. Michal Miovský61 uvádí, že tento typ vedení rozhovoru umožňuje 

doptávání, vysvětlování, není limitovaný časem a doporučuje ho jako 

ideální nástroj pro vedení kvalitativního šetření. 

Výběr respondentů 

Respondenty rozhovorů jsem dle Michala Miovského62 vybírala 

metodou prostého záměrného výběru. Jde o cílený výběr lidí, kteří mají 

něco společného – v mém případě zaměstnanci NZDM. 

                                                           
60 MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: 

Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1362-4. str. 17. 
61 MIOVSKÝ, Kvalitativní, str. 161. 
62 MIOVSKÝ, Kvalitativní, str. 136. 
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Velká část pražských NZDM je sdružena v organizaci Župan, která 

pořádá pravidelná vzdělávací setkání. Díky mé praxi v pražském 

NZDM, a právě Županu, jsem měla možnost poznat řadu kolegů 

z ostatních organizací. Někteří respondenti se mi přihlásili na mou 

výzvu v rámci skupiny Župan na sociální síti, některé jsem oslovila 

přímo.  

Celkem jsem provedla 7 rozhovorů. Jména a další identifikační údaje 

respondentů jsou anonymizována a názvy organizací neuvádím. Půjde 

tedy o rozhovory o zkušenosti ze 7 pražských NZDM. Všechny tyto 

NZDM jsou členy České asociace streetwork, která kontroluje 

dodržování kvality služeb svých členských zařízení. 

 Věk Délka praxe 

v sociálních 

službách 

Délka 

praxe  

v NZDM 

Pracovní 

pozice 

Označení 

pro záznam 

rozhovoru 

Vlasta 27 let 9 let 3 roky sociální 

pracovnice 

rozhovor 1 

Klára 25 let 2, 5 roku 2, 5 roku sociální 

pracovnice 

rozhovor 2 

Adéla 29 let 5 let 5 let pracovnice 

v sociálních 

službách 

rozhovor 3 

Jáchym 35 let 13 let 13 let sociální 

pracovník, 

vedoucí NZDM 

rozhovor 4 

Aneta 30 let 6 let 6 let sociální 

pracovnice, 

vedoucí NZDM 

rozhovor 5 

Tomáš 35 let 10 let 5 let sociální 

pracovník, 

zástupce 

vedoucí  

v NZDM 

rozhovor 6 

Martin 37 let 4 roky 4 roky pracovník 

v sociálních 

službách 

rozhovor 7 
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Metoda zpracování získaných dat 

Všechny rozhovory proběhly prostřednictvím telefonických hovorů 

(vzhledem k aktuální situaci s pandemií Covid 19). Rozhovory jsem si 

nahrávala na diktafon a zároveň si zapisovala poznámky, s čímž byli 

respondenti obeznámeni a souhlasili s tím. Michal Miovský63 tuto 

metodu ukládání dat doporučuje vzhledem k její praktičnosti. Díky 

nahrávkám mohu pak přepisy celých rozhovorů vložit do příloh mé 

práce. Nahrávky byly po přepsání rozhovorů smazány. 

Respondenti byli seznámeni s účelem a cílem rozhovoru. Přepis 

rozhovoru měli možnost autorizovat. Každý ode mě získal informovaný 

souhlas, který je přílohou bakalářské práce. Informované souhlasy 

budou po obhajobě bakalářské práce skartovány. 

Metoda analýzy dat 

Pro shrnutí závěrů šetření využiji metodu vytváření trsů. Michal 

Miovský64 o této metodě říká:  

„Tyto skupiny (trsy) by měly vznikat na základě vzájemného přeryvu 

(podobnosti) mezi identifikovanými jednotkami. Tímto procesem vznikají 

obecnější, induktivně zformované kategorie, jejichž zařazení do dané skupiny 

(trsu) je asociováno s určitými opakujícími se znaky, určitým charakteristickým 

uspořádáním atd. Společným znakem takového trsu může být např. tematický 

přeryv.“  

Srovnala jsem tedy odpovědi respondentů a hledala mezi nimi výroky, 

které se opakují. Případně jsem k danému tématu vybírala výroky, které 

se k němu vážou. 

 

 

                                                           
63 MIOVSKÝ, Kvalitativní, str. 197. 
64 MIOVSKÝ, Kvalitativní, str. 221. 
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8.2 Popis získaných dat 

8.2.1 Participativní přístup 

Respondenti měli odpovědět, co si představují pod participativním 

přístupem v sociální práci. 

Tomáš: „…možnost umožnit klientům nějakou spolupráci… Určitě je dobré, 

aby klubáci65 věděli, že si o svém životě rozhodují sami a my jim v tom jenom 

pomáháme volit správnou cestu a dopomáháme jim k jejich cíli.“ 

Martin: „…klienty zapojit v rovině ať už na chodu té služby, nebo třeba co 

nejvíc na změně jejich nepříznivé situace. A oba ty přístupy vedou k posilování 

kompetencí klientů.“ 

Jáchym: „…zapojení klientů do všeho, do čeho jde. Od nějaké sebeúdržby až po 

nějakou ergoterapii… Až po to, že my jim předáváme nějaký demokratický 

princip… Tak proč je to rovnou neučit v té sociální práci. Dělat z nich dospělé, 

učení se podílení se na všem, co s tím souvisí.“ 

Další respondenti popisují participativní přístup v sociální práci ze 

širšího pojetí a vnímají jej jako zapojování institucí, pracovníků, klientů. 

Adéla: „…věc neděláš sám, ale děláš ji společně s něčím, s někým. S nějakou 

další institucí, nebo s klientem…“ 

Aneta: „…Tak ten pojem je nějaká jako spoluúčast se dá říct. Co se týká mé 

osoby, tak třeba souhrn nějakých profesních znalostí pracovníka…“ 

Klára: „…Participace to máte podílení i dalších nějakých institucí v lokalitě, ale 

zároveň i těch klientů. Ze strany klientů je to podílení se na tom, že se mohou 

vyjádřit k podobě služeb…“ 

Vlasta: „…spolupráci na fungování služby ze strany pracovníků i klientů. Aby 

to fungovalo tak, aby se tam obě strany cítily příjemně, bezpečně a chtěly tam 

spolu navzájem trávit čas…“ 

                                                           
65 pozn. klubáci – klienti NZDM. 
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8.2.2 Cíle participativního přístupu 

Vlasta: „…já si myslím, že je dobré, když ti klienti si díky tomu zažijí ten pocit. 

Jaký to je se domlouvat, jaký to je dělat kompromisy, jaký to je říct ne, jaký to je 

přijít s nápadem a být vyslyšený…“ 

Adéla: „…Ideální je naučit toho člověka, aby byl zodpovědný sám za sebe  

i v běžném životě…“ 

Jáchym: „…To už bych se dostal k Masarykovi, k demokracii, že je tam obecná 

zodpovědnost sám za sebe… Slabé posílit a silné posílit tak, aby jejich síla byla 

využita nějak smysluplně… A to je učíš tím, že nenecháš ty děti koukat na to, 

co děláš. Ale vezmeš je ke všemu, na co mají schopnosti a čím jsou starší, tím 

více je bereš ke všem věcem, co zvládnou…“ 

8.2.3 Participativní nástroje v NZDM 

Kromě cílených nástrojů pracovníci uváděli, že pravidelně probíhají 

spontánní rozhovory s klienty, při kterých se posiluje jejich schopnost 

rozhodování. 

Vlasta: „…snažíme se s klienty vést diskuse ohledně programu, který 

pořádáme… je to spíše nějaká situace, která vychází z toho, co se právě stane…“ 

Klára: „…mají právo hodnotit, dávat zpětné vazby v průběhu…“ 

Adéla: „…klienti jsou každopádně pořád hodně motivovaní, aby si ten volný 

čas, to trávení na tom klubu, udělali hlavně podle svého a služba jim byla co 

nejvíce přizpůsobena…“ 

Aneta: „…mohou nám to vlastně říct. Je vždycky prostor u rozhovoru, my 

pracovníci na to sami myslíme…“ 

Tomáš: „…jsou i často tázáni, abychom měli jistotu, že vědí, jak si stěžovat, jak 

vyjadřovat svá přání, názory… Ale pravdou je, že k nám mají takovou důvěru, 

že chodí přímo za námi a schránka je využívána minimálně…“ 
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1) Participativní setkání v klubu 

Klára: „…Tam se mohou dejme tomu více konstruktivněji vyjadřovat… Jak by 

ta služba měla vypadat, co by chtěli změnit. Oni se mohou vyjádřit 

k pracovníkům, případně mít nějaké nápady, třeba i inovativní …“ 

Tomáš: „…jednou do měsíce setkání s klienty, kde mají možnost právě pracovat 

na chodu klubu. Vybírají preventivní téma měsíce, vybírají výlety a mohou tam 

dávat další podněty. Ať je to k pracovníkům, programu, nebo k čemukoliv 

ostatnímu…“ 

Martin: „…setkání, kterému říkáme klubový parlament. Jak ten název vypovídá, 

tak tam má být slyšet hlas našich mladých, kteří k nám chodí… Jestli mají třeba 

něco k chodu klubu, co by rádi změnili, přinesli nějaký podnět, námět…“ 

Vlasta: „…že by se scházeli jednou za měsíc a na těch schůzkách by probírali co 

děláme, kam směřujeme… Co budeme dělat, co zlepšíme, co je na prd, co 

změníme. Takže to jsme měli v plánu…“ 

Pracovníci uvádějí, že setkání mají určitou strukturu. Jsou na nich 

přítomni pracovníci a mají základní pravidla. 

Tomáš: „…máme „mluvící rukavici“, což znamená, že mluví jen ten, kdo tu 

rukavici aktuálně má…“ 

Martin: „…bych řekl, že to je řízená diskuse. V tom smyslu, že ji řídí pracovníci, 

kteří otevírají ten parlament. Účast na klubu je v tu dobu dobrovolná… Zároveň 

vyžadujeme respekt, aby ti, co se nechtějí účastnit na klubu nebyli a dali prostor 

těm, co se účastnit chtějí…“  

2) Vytváření posilujících skupin 

Vlasta: „…v každém sezení jsme probírali určité téma, která si oni vybrali. Bylo 

to spíš intimnějšího rázu, že se tam mohli hodně otevřít a vyjadřovat se k tomu 

tématu, co chtěli… Zároveň, aby spolu sdíleli, co se jim děje v životech… Že 

kámoš řeší stejný „shit“, jako já. Nejsi v tom sám, nejsi jediný divný…“ 

Jáchym: „…že řeší, že se třeba nelíbí holkám a přijdou si „mimo“… Tady se 

zbavovali studu a takového… Oni třeba dělali program online bezpečnost sami 
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pro sebe. Tak jsem mu říkal „Hele a zvládl bys to udělat i pro děti, co přijdou do 

klubu?“. Tak on si to vyzkoušel nanečisto před těmi pěti kamarády a zjistil, že 

to zvládne i před deseti cizími… Povídají si třeba o vztazích, téma jsou hranice… 

Sdílejí, co se jim děje v životě, jaké jsou situace. ‚Jak by ses zachoval ty v téhle 

situaci, do které jsem se dostal?‘“  

3) Pořádání akcí – aktivismus 

Jáchym: „…uspořádali jsme s nimi fesťák… 

Tomáš: „…pozvali se na vernisáž fotek od klientů rodiče, učitelé, okolí. Mohli 

se podívat, co se na klubu dělá a co se tvoří… někteří klienti poprvé viděli zájem 

svých rodičů o něco, co dělají… My jsme měli problém se sousedy, kteří sousedí 

přímo s klubem. Tak několik klubáků napadlo, že bychom mohli udělat přáníčka 

i pro okolní domy… Tím jsme třeba utužovali vztahy s okolím… 

Adéla: „…sousedskou akci v létě a my jsme jim napsali dohody o provedení 

práce a oni na té akci s námi pracovali… Měli jsme i na klubu tyhle klienty, aby 

řekli, o čem je ta služba, protože to byl i den otevřených dveří pro sousedské okolí. 

No, takže ty starší necháváme takto. I si myslím, že občas něco vedou. Když jsme 

byli na výjezdu, tak jsme je nechávali dělat hru pro ostatní a tak…“ 

Aneta: „…rapovali a vlastně pak vystupovali na veřejných akcích. Oni si sami 

vymysleli, že by tam chtěli něco ukázat a podobně. Vlastně si tady vymýšleli celý 

program, jak ta veřejná akce bude vypadat… Vlastně se spolupodíleli i na té 

přípravě té veřejné akce. Pomáhali nám tahat kabely, vůbec od technických věcí 

až prostě po samotné vystoupení, po realizaci toho vystoupení…“ 

4) Peer spolupráce 

Martin: „…Nějakým způsobem klient fungoval jako autorita pro partu, dokázal 

se za nás pracovníky postavit v určitých konfliktnějších situacích během služeb 

na klubu… Jelikož moc pozitivních vzorů zevnitř skupiny, z lokality, se jí moc 

nedostává… má určitý přirozený respekt a autoritu u skupiny, tak i jemu to 

dávalo smysl… Věděl, že když se to osvědčí, tak půjdeme i do dohody o provedení 

práce… Dále bychom s ním pak mohli pracovat v terénní službě… Je to pro ně 
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ten člověk, který je známý, uvěřitelný. Tedy ten člověk, který jde z té komunity 

a někam to dotáhl…“ 

Jáchym: „…Já si to dokážu představit velmi dobře. Ti naši kluci to chtějí. Akorát 

si znova musím stěžovat na systém… Jako já jsem teď naštvaný, protože třeba 

nás posílají do zahraničí, ale aby nám ukázali, co nikdy mít nebudeme? Já jsem 

byl poprvé v Německu v roce 2003. To je 18 let zpátky a viděl jsem, jak se to tam 

dělá. A já nemám pocit, že by se to u nás někam pohnulo… Ta odbornost, která 

se garantuje, je prostě vyvážená papírováním…“ 

Tomáš: „…když klubáci vidí, kam to může jeden z nich dotáhnout, že se stane 

v něčem opravdu dobrý a může předávat své zkušenosti ostatním… Tak si 

myslím, že to je velice důležitá věc. Je to pro ně hlavně dobrá motivace…  myslím 

si, že u peera by byl možná problém v tom, aby nevynášel informace, které nejsou 

pro ostatní klubáky... Aby nepřešel z role do role okamžitě. A navíc, by měl mít 

za sebou nějaké výcviky. Minimálně kurz pracovníka v sociálních službách, aby 

to mohl dělat…“ 

Vlasta: „…Stal se dobrovolníkem u nás v organizaci, na to má normální 

dobrovolnickou smlouvu. A za dob, kdy to ještě bylo možné (před pandemií 

pozn.)… S tím, že ten klient to měl celé na starost, dostal klíče… Neumím si 

představit, že by peer dělal stejnou práci jako my a měl by vstup do těch databází 

těch klientů a podobně… Nedokážu si představit, v čem by se lišila ta práce toho 

peera a naše práce s těmi klienty…“ 

Klára: „…Asi si to dokážu představit. Neřeknu konkrétní podobu, ale my jsme 

měli několik dobrovolníků, kteří si nízkoprahy prošli.... V maringotce, což je 

zázemí teréňáků, tam funguje i nějaké správcovství, takže tam se také podílejí. 

…že mají klíče a mají za to zodpovědnost… Mají klíče a je tam u-rampa, takže 

si tam mohou zaskejtovat, mohou tam trávit čas. I dejme tomu mimo otevíračku 

terénu…“ 

Adéla: „Já u toho peera moc nevím. Ale asi ne úplně peer, ale ti starší klienti, 

kteří jsou na klubu dlouho, tak se snažíme zvyšovat jejich kompetence. Třeba, 

když přijde někdo nový, tak necháme ty klienty vyprávět o té službě… Ale já si 

třeba umím představit, že až nám někteří odrostou, že by jeli třeba jako 
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praktikanti na tábor nebo výjezd. Umím si představit, že tihle starší klienti by 

jeli více jako praktikanti. Ale to už museli být odrostlí a tu službu s těmi klienty 

nenavštěvovat, aby se tam nerušila ta hierarchie…“ 

Aneta: „…školení pomocníků je pro děti, které jsou zvyklé s námi jezdit na 

výjezdy. Je jim třeba už 15, 16 let. Mají za sebou zkušenost s NZDM, s námi.  

A my jim nabízíme možnost školit se… Vlastně oni získávají dovednosti, aby 

s námi potom jezdili jako pomocníci. My přesně jim nedáváme status 

dobrovolníka, stážisty a podobně… Furt je to v rámci sociální práce... Tak s námi 

mohou jezdit na výjezdy, na přespávačky, na kempy v roli nějakého pomáhajícího 

člena týmu…“ 

5) Spolupodílení se klientů na organizačních záležitostech služby 

Adéla: „…Když se nabírají noví pracovníci, tak klientům říkáme „Přijďte se 

podívat a máte právo veta“… Ty děcka to vycítí na první dobrou. Něco, čeho si 

dospělý ani nevšimne...“ 

Klára: „…když máme nějaká výběrka, jedno kolo je i stáž na službě a cíleně 

oslovujeme nějaké stálejší klienty, aby přišli „omrknout“ ty uchazeče a řekli nám 

svůj názor… Zároveň k nějaké profesionalitě a snaze o zvyšování prestiže oboru, 

tak je potřeba nějaké vzdělání. Nějaké metodiky, metodické podklady, etické 

promýšlení věcí… Nějakou možnost hlasování jo. Ale určitě bych to nenechávala 

jen na nich…“ 

Tomáš: „…Nemyslím se, že by klienti až tolik měli participovat na tom, jaký 

kolega nastoupí… Nemusí být schopni dohlédnout toho, jaké má zkušenosti  

a zda bude moct vést klienty v oblasti sociální práce…“ 

Aneta: „…nevím, zda by bylo vhodné takové dítě vlastně držet v nízkoprahu. 

Jestli bych ho neodkázala spíš někam jinam. Takže moje odpověď bude možná  

i ne. Ale jen z tohoto důvodu. Ne, protože bych si nedokázala představit, že tohle 

nastane, ale myslím si, že takový člověk by se měl realizovat někde jinde než 

v nízkoprahu…“ 
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Vlasta: „…Ne, protože o to se snažím já a zatím se mi to nepodařilo (pozn. být 

u pohovoru nového zaměstnance)… A kdyby tam byl nějaký klient a ne já, tak 

bych byla naštvaná… (smích)“ 

Martin: „…to je ještě hodně daleká cesta. Takhle myslím, že nemá smysl v tuhle 

chvíli ještě ani moc koukat za mě. Možná jen dodám, že si dokážu takovou situaci 

představit, bylo by to prima, bylo by to dobrý, ale tam nejsme...“ 

6) Další nástroje 

Pracovníci v rozhovorech uvedli další nástroje, které jsou vhodné k užití 

pro práci v NZDM a v teoretické části nejsou zmíněny. Patří sem: 

 využití sociálních sítí (ankety na Instagramu),  

 zapojení klientů do budování podoby klubu (dílny, komunitní 

zahrádka), 

 zapojení klientů do participace na veřejném prostoru (např. 

přizvání mladých do diskusí o tom, jak bude vypadat místní 

sportoviště), 

 tabule na klubu (pracovník napíše přes den na tabuli v klubu 

otázku a klienti mohou níže odpovídat). 

 

8.2.4 Problematické oblasti při zavádění participativního přístupu 

V teoretické části bakalářské práce jako problematické oblasti uvádím 

celospolečenský diskurz, legislativu, osobnostní nastavení pracovníků  

a nastavení jednotlivých organizacích. To se potvrzuje i v rámci 

některých rozhovorů. 

Celospolečenský diskurz: 

Jáchym: „…Já těm klientům nemohu říkat „Běž si za svým!“ a pak v druhé 

polovině pracovní doby leštit kliky a ohýbat se před nějakým úředníkem. To by 

nedávalo smysl... Na západě jsou děti, které si sami vydělají na playstation, 

protože ho chtějí v klubu… „Ne, my vám toho playstation nekoupíme.“…Klienti 
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se sebrali, obešli sousedství, sbírali dva měsíce flašky a koupili si playstation. 

Ještě si ho sami nainstalovali a navrtali na strop a něco se u toho naučili…“ 

Legislativa: 

Jáchym: „…Když říkám, ať nechají pracovníky vydechnout, ať je nechají 

kreativně přemýšlet a vymýšlet nové věci, tak mě nikdo neposlouchá a jsem 

anarchista… Papíruje se… Ta kontrola je tam veliká… Bohužel je v tom oboru 

veliká administrativní zátěž plus je profesionalita měřena tímto způsobem…“ 

Klára: „…zase potřebujete k tomu, aby organizace nějak fungovala.  

…i ekonomiku, legislativu a podobné věci. Takže nedávala bych jim úplně plnou 

moc v tom rozhodování. To si myslím, že ani nemůže řešit jeden člověk. Je 

potřeba správní rada a podobně…“ 

Osobnostní nastavení pracovníků a organizace: 

Adéla: „…Ale na tom klubu je prostě pracovník a je klient a platí nějaká 

pravidla a myslím si, že by bylo hrozně složité vykomunikovat, že je ten peer teď 

„nad“ nimi…“ 

Vlasta: „…Máme tam vedoucího služby a ředitele organizace a ti to 

rozhodují…“ 

Tomáš: „…by to bylo v rozporu s naši metodiku. My se snažíme, aby  

u pohovoru byla ředitelka a třeba dva pracovníci týmu…“ 

Dva respondenti ještě doplňují, že mají ze své praxe zkušenost 

s náročnější prací s motivací klientů. 

Tomáš: „…většinou to ztroskotalo na tom, že nebyli spolehliví. I když se jim 

umožnil prostor, čas, tak nakonec třeba nepřišli. Ale určitě to do budoucna 

nevzdáváme a pracujeme na tom…  

Jáchym: „…Tam je komplikace a to, že je to celé práce s motivací… Ty děti 

nejsou proaktivní a nejsou zvyklí si to „odmakat“. Oni jsou zvyklí ty věci 

konzumovat… My jsme tuhle participaci začali už před těmi lety… Vždycky si 

ti klienti sice řekli, co vše chtějí, ale nebyl nikdo, kdo by to dělal… Asi největší 

úskalí je tedy přeměnit ty záměry v činy, aby to fungovalo…“  
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Zároveň doplňují: 

Martin: „…Myslím si, že spíš musíme pracovat na jejich sebevědomí, 

vytrvalosti, aby byli schopni dovést věci do konce. Aby to nebylo, že se jen pro 

něco nadchnou, ale pak to nedokončí…“ 

Jáchym: „…Myslím, že i s tím jsme se nakonec naučili celkem dobře pracovat… 

My jsme se pak snažili pracovat s tím, že se to nepovede. Pro nás je filosofie 

dospívání i o tom, že děláš chyby, ze kterých se učíš. Takže je necháváme 

bezpečně chybovat a provádíme je tím procesem…“ 

 

8.3 Diskuse získaných dat 

Respondenti měli nejprve vysvětlit, co si představují pod participativním 

přístupem v sociální službě a také, k čemu dle nich může být takový 

přístup přínosný. Z teorie vyplývá, že jde o přístup, který si klade za cíl 

zplnomocňovat klienta a zapojit ho do procesů rozhodování  

o poskytované službě a jeho životě. Takto tento přístup popisují i tři 

pracovníci. Ostatní popsali spíše pojem participace v širší rovině. Mluvili 

o zapojení dalších institucí apod. 

V teoretické části práce shrnuji důvody pro zavádění participativního 

přístupu. Zejména jde o spravedlivější rozdělení moci, předávání 

zodpovědnosti, trénink k občanství, vzájemný dialog a plně respektující 

postoj. Posilování klienta ve schopnosti hájit svá rozhodnutí a zájmy.  To 

zmínili i někteří respondenti. Shodují se, že jde o posilování klienta  

a o zvyšování jeho kompetencí zejména v oblasti rozhodování  

a zodpovědnosti. 

Ze všech rozhovorů s respondenty vyplývá, že mají v NZDM 

participativní nástroje, které jsou nad rámcem toho, co udávají 

Standardy kvality poskytování služeb66 – tedy písemně ošetřené postupy 

                                                           
66 Standardy kvality sociálních služeb [online]. Praha: MPSV, 2006 (cit. 2021-03-27).  

URL: https://www.mpsv.cz/standardy-kvality-socialnich-sluzeb. 
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pro podávání stížností klientem. I nad rámec vedení individuálního 

plánu, jehož pravidelné uzavírání a revizi stanovuje zákon 108/2006 Sb. 

o sociálních službách.67 Řada z těchto nástrojů jsou metodami popsanými 

v teoretické části práce. Některé nástroje zavedeny nejsou. 

Nejrozporuplnější názory se týkaly role peer pracovníka a oblasti 

participace v záležitostech organizace, jako je výběr nových 

zaměstnanců, nebo účast na poradách. V těchto oblastech se přístupy 

jednotlivých pracovníků z různých NZDM již výrazněji odlišují. 

Čtyři respondenti uvedli, že u nich v NZDM pravidelně probíhají setkání 

s klienty, kdy mají možnost rozhodovat o aktivitách, podobě klubu, 

vyjadřovat se k pracovníkům. Další respondentka uvedla, že mají 

v plánu podobná setkávání zavést, ale aktuální pandemická situace 

připravený plán pozastavila. Pracovníci říkají, že mají s těmito 

participativními schůzkami dobrou zkušenost. 

Dva respondenti pravidelně pracují v NZDM s modelem vytváření 

sociálních sítí pro sdílení a posilování skupiny. V těchto klubech 

probíhají tematická setkání klientů intimnějšího charakteru, kde se 

vzájemně svěřují se svými zkušenostmi. Fungují částečně na principu 

podpůrných skupin.  

Výroky pracovníků se shodují s mými zjištěními v teoretické části práce. 

Tedy, že sdílení mezi lidmi s podobnou zkušeností vede k jejich posílení. 

Většina respondentů uvedla, že se snaží klienty zapojovat do aktivní 

tvorby programu. V některých klubech jsou klienti zapojováni do 

budování dobrého jména celé cílové skupiny – tedy ohrožených dětí  

a mladistvých. Zejména pořádáním akcí pro veřejnost. Jde tedy v jistém 

smyslu o aktivismus, který má za cíl hájit jejich zájmy. Například ty, aby 

kluby byly dále financovány, aby měli dobré jméno u sousedů, svého 

zřizovatele apod. 

                                                           
67 MPSV, Zákon.  
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Jeden pracovník uvádí, že v organizaci plánují začít spolupráci 

s bývalým klientem v peer rovině jako takové, víceméně se vším, co 

k tomu patří. Tři respondenti pracují např. s dobrovolníky se zkušeností.  

Někteří si roli peer pracovníka jako právoplatného člena týmu neumí 

představit. Někteří ano, ale uvádějí, že je pro ně složité o tom mluvit, 

když zatím nemají zkušenost s podobou této spolupráce a zmiňují 

problém v odbornosti, v rozmazání hranic, hierarchie a rolí, v legislativě. 

To se shoduje se zjištěními v teoretické části mé práce. Tedy, že je pro 

některé sociální pracovníky může být obtížné předat vyšší míru moci do 

rukou lidí se zkušeností. 

Z výsledků vyplývá, že se postoj pracovníků k peer spolupráci velmi 

různí a jsou oblasti, které v klubech již v určité míře zavedeny jsou nebo 

se zavádějí a oblasti, které zavedeny nejsou a aktuálně pro respondenty 

nejsou důvody pro zavedení. 

Ve dvou organizacích patří spoluúčast klientů při přijímaní nového 

pracovníka do průběhu výběrového řízení. Někteří respondenti kladou 

důraz na to, že pro rozhodování např. v organizační struktuře je třeba 

jistá odbornost. 

Respondenti se shodují s teorií, že zavádění participativního přístupu ve 

smyslu peer spolupráce, spolurozhodování na záležitostech organizace, 

může narážet na legislativu. Někteří uvádějí, že nějaké participativní 

postupy by byly přímo v rozporu s metodikou a nastavením organizace. 

To se shoduje s teoretickou částí práce, kde píši, že problémem může být 

osobnostní nastavení pracovníků a nastavení organizace. 

Někteří jako úskalí uvádějí náročnou práci s motivací klientů.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat, jak se dá aplikovat participativní 

přístup v sociální práci, konkrétně v NZDM a navrhnout řešení 

problémů, které aplikace participace může přinést. 

Z odborných zdrojů vyplývá, že základní podmínky pro zavádění 

participativního přístupu jsou: zotavení klienta (saturace životních 

potřeb jako je jídlo, ošacení), změna paradigmatu a postoje, komunikace 

a respektující dialog, analýza potřeb klienta, evaluace (tedy zpětná vazba 

od klientů), neustálé reflektování hierarchií a pracovníkovy pozice.  

Dále jsem v odborné části práce popsala několik nástrojů, které odborníci 

doporučují jako vhodné v rámci participativního přístupu a popsala 

jsem, jaké konkrétní nástroje by mohly být vhodné pro participaci klientů 

v NZDM. Zejména vytváření sociálních sítí, aktivismus a projekty 

v rukou klientů, zapojení klientů do rozhodování o organizačních 

záležitostech, klubové parlamenty a peer spolupráci. 

Mým cílem bylo zjistit, co může zavádění participativního přístupu 

bránit. Odborníci se víceméně shodují zejména na těchto třech 

základních problematických oblastech: celospolečenský diskurz, 

legislativa a osobnostní nastavení pracovníků/organizace. 

Na základě studia odborné literatury jsem navrhla řešení změny 

celospolečenského diskurzu: představování dobré praxe a prostor pro 

pozitivní příklady, aktivismus, divadla utlačovaných, trénink 

participativních debat např. již v mateřských školách.  

V problematice legislativy jsem uvedla jako možná řešení: advokační 

činnost napříč sociálními službami, společné semknutí a úsilí sociálních 

služeb, financování vzniku alternativních organizací. 

Oblast osobnostního nastavení pracovníka a nastavení organizace 

popisují odborné zdroje jako velmi citlivou. Jako možná řešení jsem 

uvedla: více prostoru antiopresivním přístupům na školách pro 
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pomáhající, supervize zaměřené na otázku moci, nezavádět participaci 

plošně, stáže v organizacích s dobrou praxí, nenutit participaci 

pracovníkům, pokud nejsou s tímto přístupem v souladu.  

V empirické části jsem pak základě polostrukturovaných rozhovorů 

s pracovníky NZDM představila jejich zkušenosti s participativním 

přístupem v praxi.  

Ze sedmi rozhovorů pracovníků různých pražských NZDM vyplývá, že 

různé participativní nástroje jsou zavedeny všude. Míra participativního 

přístupu se však v organizacích liší. Rozhovory s pracovníky NZDM 

přinášejí cenné praktické tipy pro užití participativních nástrojů jako jsou 

klubové parlamenty, podpůrné skupiny, zapojení klientů do veřejných 

akcí, zapojování dobrovolníků/pomocníků se zkušeností a další.  

Vzhledem k tomu, že stěžejním tématem mé práce je spolurozhodování 

klientů na službě, přišlo mi na místě do rozhovorů zahrnout právě 

klienty. Zjistit, jak vnímají oni svou pozici. Jestli mají pocit, že 

mohou/nemohou ovlivnit, jak to na klubu probíhá a jak je jim pomáháno. 

Bohužel se mi nepodařilo pro rozhovory zajistit zletilé klienty. U 

nezletilých bych potřebovala podepsané informované souhlasy od 

zákonných zástupců. To je ovšem v rozporu s principy NZDM, kdy 

zákonní zástupci často neví, že dítě službu užívá. Kvůli tomu jsem od 

svého záměru ustoupila a rozhovory jsou vedené pouze s respondenty 

z řad pracovníků.  

Myslím, že cíl práce se mi v rámci rozsahu práce povedlo naplnit. Téma 

participativního přístupu by však bylo vhodné do budoucna doplnit  

o více příkladů dobré praxe peer spolupráce a o názory klientů. Dále pak 

rozpracovat zkušenosti ohledně participativní praxe pracovníků NZDM, 

kteří absolvovali stáže v zahraničí a více se zaměřit na oblast vhodné 

motivace dětí a dospívajících k participaci. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas  

Byl/a jste požádán/a o rozhovor, který si klade za cíl získat data  

a informace pro kvalitativní výzkum. Výzkum je součástí bakalářské 

práce Terezy Baudišové. Název práce je „Participativní přístup 

v NZDM“.  

Výzkum probíhá v rámci studia na Evangelické teologické fakultě 

Univerzity Karlovy. Cílem této bakalářské práce je „Popsat, jak se dá 

aplikovat participativní přístup v sociální práci, konkrétně v NZDM  

a navrhnout řešení problémů, které aplikace participace může přinést.“ 

 Rozhovor potrvá 20–40 minut. 

 Rozhovor bude nahrávaný na diktafon a po zpracování dat  

a přepisu rozhovoru bude nahrávka smazána. 

 Vaše jméno, název organizace a veškeré identifikační prvky 

budou anonymizovány. 

 Vaše spolupráce na šetření je dobrovolná a není spojena s finanční 

odměnou. 

 Rozhovor můžete kdykoliv ukončit. 

 Do 29. 3. 2021 můžete změnit své rozhodnutí a váš příspěvek bude 

z bakalářské práce odstraněn. 

 Po vyžádání máte právo na náhled přepisu rozhovoru a jeho 

autorizaci a to do 29. 3. 2021. 

 Podepsaný informovaný souhlas bude po obhajobě bakalářské 

práce skartován. 

Já ………………………. souhlasím s vedením rozhovoru pro potřeby 

praktické části bakalářské práce s názvem „Participativní přístup 

v NZDM“. Souhlasím s anonymizovaným přepisem rozhovoru, který 

bude přílohou bakalářské práce a také se zpracováním informací pro 

účely šetření. 
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Jméno a příjmení respondenta: 

Podpis: 

 

Rozhovor vede: Tereza Baudišová, DiS. 

Podpis: 

 

Příloha č. 2: Anonymizované přepisy rozhovorů 

s respondenty v plném znění 

Rozhovor 1: Vlasta 

Tazatelka: Dobrý den. Jak dlouho děláte v sociálních službách a jak 

dlouho v NZDM? 

Vlasta: V sociálních službách dělám od mých 18 let. Nebo, nevím, jestli je 

to sociální služba. Já jsem pracovala v DDM, v otevřeném klubu s dětmi. 

Spíše v pedagogickém zařízení.  

Tazatelka: Ale do toho otevřeného klubu chodily také děti, které jsou 

také nějak ohrožené, že? 

Vlasta: Rozhodně, hodně… No, takže tam jsem dělala od svých 18, takže 

je to nějakých 9 let. A v NZDM pracuji teď třetím rokem.  

Tazatelka: V jakém věkovém rozmezí k vám mohou chodit klienti? 

Vlasta: Ve věkovém rozmezí 13–22 let, to je naše cílová skupina. 

Tazatelka: Takže teenageři a mladí dospělí… A jak tam teď aktuálně 

nejvíc chodí věkové? Je to celé spektrum toho věku? 

Vlasta: No, rozhodně to není ani to nejnižší zastoupení ani to nejvyšší. Já 

bych řekla, že průměr je tam 14–15 let. V tomto průměru tam chodí 

klienti. 
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Tazatelka: Co si představujete pod pojmem „participace v sociálních 

službách“. Jako vy sama za sebe. 

Vlasta: Představuji si nějakou spolupráci na fungování služby ze strany 

pracovníků i klientů. Aby to fungovalo tak, aby se tam obě strany cítily 

příjemně, bezpečně a chtěly tam spolu navzájem trávit čas. 

Tazatelka: Máte v klubu nějaké nástroje proto, aby ti klienti mohli nějak 

participovat? Třeba na programu, na pravidlech? Na tom, aby mohli více 

zasahovat do toho, jak ta služba probíhá? 

Vlasta: Rozhodně tam máme… My na začátku, když s nimi děláme 

smlouvy a říkáme jim, jaká jsou jejich práva a povinnosti, tak mezi těmi 

právy je, že si mohou stěžovat. Což je vlastně způsob, že si mohou 

stěžovat jak přímo, tak napsat nějaký anonymní dopis, kde mohou říct, 

co se jim na službě nelíbí, co by chtěli změnit. Takže to vychází vlastně 

z těch nějakých daných pravidel. Zároveň, my se snažíme s našimi 

klienty vést diskuse ohledně programu, který pořádáme. Ptáme se jich, 

co by je bavilo, co by chtěli dělat. Takže spíše vycházíme z jejich přání. 

Co oni chtějí. Co víme, že by je bavilo, než že bychom si my vymýšleli. 

Něco jakože „a tak to bude!“, i když to nikoho nebaví, tak, že to stejně 

uděláme. A v rámci těch pravidel… Většinou, když tam dochází 

k nějakému porušování těch pravidel, nebo nějakých zavedených zvyků, 

tak i tam se vede nějaká určitá diskuse na to, proč ten člověk má potřebu 

to porušovat. Případně, pokud se dohodneme na tom, že to není 

smysluplné, tak se potom otevřeme tomu, že se budeme bavit, jak to 

přenastavit, aby to dávalo smysl těm lidem. A aby to dávalo smysl i nám, 

abychom v tom mohli společně být. 

Tazatelka: Tyhle ty diskuse, o kterých mluvíte, jsou nějak zanesené jako 

cílevědomá činnost, nebo je to spíš náhodné, přirozené, že se s někým  

o tom pobavíte? Jestli máte na to nějakou aktivitu vyloženě. 

Vlasta: Aktivitu na to vyloženě nemáme. Je to spíš nějaká situačka, která 

vychází z toho, co se právě stane. A pokud máme nějakou potřebu něco 

třeba změnit a chceme do toho zapojit i klienty, tak potom se dohodneme 
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na tom, že ta aktivita bude řízená. Že ji bude řídit pracovník a bude mít 

nějaký harmonogram, jak se teda budeme bavit, o čem se budeme bavit. 

Ale to vzniká spíše jednou za delší čas, když se rozhodneme, že chceme 

něco zásadně změnit a bez vědomí těch klientů se to nebude měnit. Takže 

pak přichází ten čas na to, kdy se chceme zeptat na jejich názor vůči té 

změně, která by měla přijít. 

Každopádně minulý rok, před Covidem, jsme zakládali takové 

podpůrné skupiny. Jednou týdně se setkávala skupina, taková 

polouzavřená. Mohli přicházet noví lidé, ale byli jsme spíš rádi za to, 

když se tam setkávají stejní lidé. Na což navázala ještě jedna skupina, 

pracovně jsme ji nazvali „parlament“. To bylo ve stylu, že lidé, kteří 

chodí do služby nejčastěji, jsou dlouhodobí uživatelé služby... Tak, že by 

se scházeli jednou za měsíc a na těch schůzkách by probírali co děláme, 

kam směřujeme. Byl by tam jeden z pracovníků, který by to spíš jen 

poslouchal a zapisoval. Tam by probíhalo různé plánování – co budeme 

dělat, co zlepšíme, co je na prd, co změníme. Takže to jsme měli v plánu. 

Jenže ve chvíli, kdy už jsme se přiblížili k tomu, že někteří klienti by řekli, 

že by do toho šli a že by z toho byli nadšení… Tak jsme museli kvůli 

lockdownu zavřít celou službu na pět týdnů. 

Tazatelka: Takže vám to Covid překazil… A prosím, co jsou to ještě ty 

podpůrné skupiny? 

Vlasta: Ty podpůrné skupiny jsou pro naše klienty a bylo to jednou 

v týdnu setkávání na dvě hodiny. Skupinka 3–10 lidí a v každém sezení 

jsme probírali určité téma, které si oni vybrali. Bylo to spíš intimnějšího 

rázu, že se tam mohli hodně otevřít a vyjadřovat se k tomu tématu, co 

chtěli. Mělo je to motivovat k tomu, aby se dozvěděli nové věci  

o ostatních, nové informace. Zároveň, aby spolu sdíleli, co se jim děje 

v životech. Protože v tom běžném režimu na klubu není vždy atmosféra 

toho bezpečného prostředí. 

Tazatelka: Takže je mohlo posílit, že vědí, že kámoš řeší něco 

podobného… 
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Vlasta: Jo, přesně tak. Že kámoš řeší stejný „shit“, jako já. Nejsi v tom 

sám, nejsi jediný divný… 

Tazatelka: A to vám asi taky překazil lockdown… 

Vlasta: Ano. Ale to už fungovalo, už jsme se setkali tak 4–5x a pak se to 

přerušilo lockdownem. Pak jsme byli rádi, že tu službu vracíme do 

starých kolejí klasicky otevřeného klubu a na tohle nebyl úplně prostor… 

Tazatelka: Můžete doporučit, co je prakticky pro takovou skupinu 

dobré? 

Vlasta: Určitě změna prostoru. Změna prostoru je pro dynamiku té 

skupiny klientů hodně důležitá. Je to vidět, že ten prostor mění tu 

náladu. Oni jsou standardně zvyklí chodit na klub, kde už prostor znají 

moc dobře. My jsme ty skupiny naschvál udělali v jiné místnosti, která je 

také v naší organizaci, ale klienti normálně nemají možnost se tam 

dostat. Téhle místnosti říkáme „goldka“ a je to taková jako, že oficiální 

místnost. Vypadá hodně seriózně. Pozvali jsme je, že mohou chodit do 

téhle místnosti na ty skupiny. Je to vidět, jak to na ně působí. Že jsou 

najednou jinde a že ta místnost má takovou svou „vážnost“. Nemají ani 

sklony tam dělat nějaké své srandičky a vezmou to na vážno. A jakmile 

opustí místnost a vrátí se na klub, tak se z nich zase stanou klubáci, co na 

sebou řvou. (smích) 

Tazatelka: Vy jste říkala, že to je nějaká stálá skupinka, že byste rádi, aby 

se to moc neměnilo, ale může tam přijít někdo další… 

Vlasta: Je to tak, že tam začala chodit určitá skupina lidí. Zároveň jsme 

byli ochotní a otevření tomu, ať tam přijde ještě někdo další. Ale řekli 

jsme, že pokud tam chce jít, může se jít jednou podívat, ale poté už by 

tam neměl chodit jen tak někdy, kdy si vzpomene. Nebo, když zjistí, že 

je to pro něj dobré, že se tam cítí příjemně a dává mu to smysl… Tak 

bychom byli rádi, kdyby tu skupinu navštěvoval pravidelně. 

Tazatelka: Máte na klubu nějaké nástěnky, zeď přání, schránky, knihy 

přání a stížností? 
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Vlasta: Máme tam schránku, která je na chodbě, kde u ní nikoho 

nemůžeme vidět, a to je schránka, kam mohou klienti házet ty stížnosti. 

Tazatelka: Takže tam je anonymně mohou vhazovat a vy je pak nějak 

řešíte… 

Vlasta: Pak se k tomu píší oficiální vyjádření, které se tam nechají na 

nástěnce, aby si to ten člověk mohl případně přečíst. Nástěnku přání, to 

nemáme. Máme flipchart postavený celou dobu na klubu. Na ten 

flipchart vlastně mohou psát klienti co chtějí, kdy chtějí. A někdy mě, 

nebo nějakého kolegu napadne, že tam napíšeme nahoru nějaký nadpis, 

nějakou otázku, něco… S čím přicházíme a oni se pod to mohou vyjádřit. 

Třeba „Proč chodím na klub?“. Tak tam se klienti nějak vyjádří… A to je 

podle mě taky dobrý nástroj pro nás. Vidět, co je do klubu láká a díky 

tomu je můžeme více podporovat. 

Tazatelka: K čemu může být klientovi, že si u vás trénuje se ozvat? 

Posiluje je to nějak i v životě mimo klub? 

Vlasta: No, já si myslím, že je dobré, když ti klienti si díky tomu zažijí ten 

pocit. Jaký to je se domlouvat, jaký to je dělat kompromisy, jaký to je říct 

ne, jaký to je přijít s nápadem a být vyslyšený. Myslím si, že si to mohou 

odnést do svého osobního života a tam to využívat. Když už si ten pocit 

zažijí, že to mělo úspěch, nebo jsme ho podpořili a že jsme ho ocenili. 

Nebo, že jsme mu naopak ukázali jasně, že tohle není dobrý způsob, 

jakým propagovat nějaké své nápady. Tak si myslím, že mnozí z nich to 

ve svých životech využívají. Ale nejsem si jistá, jestli jsou schopni si to 

spojit s tím, že to mají od nás. Že jim to asi nedojde. Ale rozhodně si 

myslím, že to je pro ně přínosné a důležité. 

Tazatelka: V organizacích, třeba v zahraničí, se víc rozjíždějí role peer 

pracovníků. Vím, že v ČR to zatím moc není a v NZDM je to 

problematické vzhledem k tomu, že je navštěvují často nezletilí klienti. 

Teď si nejsem jistá, ale u vás fungují dobrovolníci – bývalí klienti klubu, 

vedou nějaké aktivity? 
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Vlasta: No, my máme takové specifikum, v našem klubu. Náš klub se 

hodně zaměřuje na hraní stolního fotbálku. Až do takové míry, že jeden 

kluk, co byl dříve naším klientem. A v dnešní době bych ještě řekla, že je 

naším klientem, protože jsme ho ještě nevyřadili z databáze a furt splňuje 

ty podmínky, že může být klientem… Tak ten u nás začal dělat 

„fotbálkové centrum“. Stal se dobrovolníkem u nás v organizaci, na to 

má normální dobrovolnickou smlouvu. A za dob, kdy to ještě bylo 

možné (před pandemii pozn.), tak měl 2x v týdnu centrum otevřené. To 

probíhalo v prostorách našeho klubu, ale bylo až po otevírací době 

služby. Zavíráme službu v 19 hodin a v 19:15 se dvakrát v týdnu otevřelo 

fotbálkové centrum, které bylo třeba do 22 hodin. S tím, že ten klient to 

měl celé na starost, dostal klíče a měl to jako svou aktivitu, kterou tam 

mohl přinášet. Jak pro klienty naší služby, tak pro širokou veřejnost. 

Tazatelka: Třeba tohoto kluka, když jste mu svěřili zodpovědnost za ty 

prostory a má velikou důvěru… Zapojujete ho i do nějakých 

organizačních věcí mimo to fotbálkové centrum? 

Vlasta: Jako co se týká našeho nízkoprahu? 

Tazatelka: Jestli chodí třeba na porady ohledně něčeho a tak… 

Vlasta: Ne… Tohle to je oddělené od toho našeho nízkoprahu. Od toho, 

co se děje v našem týmu, v nízkoprahu. 

Tazatelka: A umíte si představit vyloženě roli peer pracovníka u vás na 

klubu se vším co k tomu patří? Třeba placenou osobu, někoho, kdo 

klubem prošel a může být přínosný pro ostatní jako pozitivní vzor? Že 

má náhled a podobné zkušenosti jako klienti? 

Vlasta: Dokážu si představit takovou roli. Ale nevím, jestli by to mělo být 

placené… Jestli by to nemělo být dobrovolné? Potom by to pro mě byl už 

spíš jako pracovník, jako regulérní pracovník na klubu. Který by zastával 

dost podobnou práci, jako děláme my. 
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Tazatelka: Byl by to peer pracovník, člověk se zkušeností… Neumíte si 

tedy představit, že by byl na vaší úrovní třeba ohledně těch financí  

a tak… 

Vlasta: Jako pokud by to nebylo jako, že je to můj kolega, tak by mi to 

přišlo zvláštní… 

Tazatelka: Musely by se asi na to nastavit nějaké mechanismy, metodicky 

to ošetřit… 

Vlasta: Neumím si představit, že by dělal stejnou práci jako my a měl by 

vstup do těch databází těch klientů a podobně. Jako kdyby to bylo takhle, 

tak by mi přišlo, že by to měl být už regulérní pracovník. Člen týmu, 

který je stoprocentní ve všech ohledech, které tam jsou. Protože, když už 

s někým v těch nízkoprazích pracuješ nějak systematicky, na nějakých 

individuálních plánech a podobných věcech… Tak je potřeba mít tu 

databázi, řešit intervizně věci s kolegy a podobně. Nedokážu si 

představit, v čem by se lišila ta práce toho peera a naše práce s těmi 

klienty. 

Tazatelka: Umíte si představit, že by se někteří klienti podíleli na 

rozhodování v záležitostech organizace? Myslím na „vyšším“ 

rozhodování. Účasti na poradách, účasti na rozhodování o nástupu 

nového zaměstnance… Třeba na pohovorech, že by byli přítomni. 

Vlasta: Ne… 

Tazatelka: A proč? 

Vlasta: Protože o to se snažím já a zatím se mi to nepodařilo… 

Tazatelka: Být u přijímaní nových zaměstnanců? 

Vlasta: Jo… A kdyby tam byl nějaký klient a ne já, tak bych byla naštvaná. 

(smích) 

Tazatelka: A vy tam teda nemůžete být, máte to takto nastavené… 
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Vlasta: Máme no. Máme tam vedoucího služby a ředitele organizace a ti 

to rozhodují. 

Tazatelka: Máte vy, něco sami za sebe, co by se dalo zlepšit v rámci té 

participace? Třeba nějaké cílené aktivity, nebo jak to máte to vyhovuje 

vám i klientům? 

Vlasta: Mně by přišlo fajn a co by mohlo zvýšit kvalitu naší služby, že by 

klienti měli více prostoru na to, aby se podíleli na programu, který se děje 

v tom klubu. Že bychom se na to jako služba více zaměřili a dali jim více 

možností říct, co se bude dít a jak se to bude dít. Mně by to i docela bavilo, 

kdyby klient přišel za mnou s tím, co budeme dělat, jak to budeme dělat, 

jestli s tím souhlasím. Já bych mu k tomu řekla nějaké praktické 

záležitosti, řekla mu, co mohu nabídnout navíc a pak by se to jako dělo. 

To si myslím, že by u nás bylo fajn, že to možná u nás trochu chybí. 

Tazatelka: Máte nějaké doporučení pro ostatní kolegy z této oblasti, co se 

vám osvědčilo? 

Vlasta: Hodně se zaměřit na vznášení těch debat, diskutovat ty věci. 

Pokud já s něčím přicházím, tak neříkám, že to tak je a bude. Ale vznesu 

to jako návrh a ptám se, zda s tím klienti souhlasí, jestli by je to bavilo. 

Tohle si myslím, že je hrozně důležitá práce v tom, že ti klienti vědí, že 

to u nás tak funguje a už sami na to začnou nějakým způsobem říkat své 

názory. Vědí, že jsme tomu otevření a že takto společně fungujeme. 

Tazatelka: Takže aktivně těm klientům neustále nabízet… 

Vlasta: Nabízet jim tu možnost vyjádřit se. 

Tazatelka: S tím, že to nekončí třeba u toho prvokontaktu „Řekla jsem ti 

tvá práva a povinnosti“, ale furt to nabízet… 

Vlasta: Ano. 

Tazatelka: Díky za rozhovor. 
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Rozhovor 2: Klára 

Tazatelka: Dobrý den, na úvod prosím řekněte, kolik je vám let, jak 

dlouho děláte v sociálních službách a jak dlouho konkrétně v NZDM. 

Klára: Je mi 25 let. V sociálních službách dělám necelých 2,5 roku, a to i 

v nízkoprahu. Teď jsem nastoupila na částečný úvazek jako regionální 

koordinátorka nízkoprahových klubů a terénních služeb. Část úvazku 

působím v terénu a na klubu. Dělám celou dobu v naší organizaci, měla 

jsem i pár stáží v jiných organizacích. 

Tazatelka: Jaké věkové rozmezí navštěvuje klub a váš terén? 

Klára: Cílová skupina klubu je 11–20 a na terénu 11–26 let. 

Tazatelka: Na klub chodí celé to věkové spektrum? 

Klára: My jsme snižovala z 12 na 11. Teď tam, dejme tomu před koronou, 

nejvíc chodili ti 11 a 12 letí, občas okolo těch 17–18 let. Převážně od těch 

11 do 15 zhruba. 

Tazatelka: Díky. Teď se dostanu k otázkám ohledně té participace. Co vy 

osobně si pod pojmem „participace v sociální službě“ představujete? 

Klára: Nějaká spolutvorba, zapojení, spolupráce, podílení se na podobě 

služeb. 

Tazatelka: Ze strany klienta? 

Klára: Obecně. Participace to máte podílení i dalších nějakých institucí 

v lokalitě, ale zároveň i těch klientů. Ze strany klientů je to podílení se na 

tom, že se mohou vyjádřit k podobě služeb. Mohou ji hodnotit, dávat 

zpětnou vazbu, vyjadřovat co si myslí. Na základě té participace… 

Kdyby tam nebyla žádná, tak se asi míjíme trošku s tou cílovou 

skupinou. 

Tazatelka: Máte na klubu nějaké cílené nástroje, které vedou k tomu, aby 

se klienti mohli podílet, participovat? 
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Klára: Tak kromě toho, že mají samozřejmě právo se vyjádřit k podobě 

služby, nějak hodnotit, dávat zpětné vazby… Tak probíhají klubové 

rady. Je to setkání klientů, kteří tam chodí, s pracovníkem. Tam se 

mohou dejme tomu více konstruktivněji vyjadřovat. Z toho jsou zápisy  

a z toho se vychází. Zároveň co se týká hodnocení služby od klientů. 

Tazatelka: To je v nějaké papírové formě? 

Klára: To hodnocení služeb? Ano, to je dotazník. 

Tazatelka: To jim rozdáváte třeba jednou za rok? 

Klára: Ano, hodnocení služby od klientů probíhá jednou ročně. 

Tazatelka: Ty klubové rady… Můžete mi říct trochu o té struktuře? Jak 

často to probíhá, zda je ta diskuse nějak řízená? 

Klára: Já jsem se účastnila jen jedné, protože jsem byla převážně na tom 

terénu. Ale je to tak, že je samozřejmě v nějakém pravidelném intervalu. 

Měla by být… ideálně, když je hodně klientů, tak jednou za měsíc, když 

méně, tak jednou za tři měsíce. Pracovníci to vedou a nějakými 

návodnými otázkami se doptávají, když tedy klienti nemají sami nějaké 

poznatky, co by chtěli řešit, tak většinou se ptáme my. Jak by ta služba 

měla vypadat, co by chtěli změnit. Oni se mohou vyjádřit 

k pracovníkům, případně mít nějaké nápady, třeba i inovativní… Nebo 

na akce, které by chtěli, případně nějaké další aktivity, které by chtěli 

dělat. 

Tazatelka: Předpokládám, že v klubu máte nějaká základní pravidla… 

Klára: Ano, ty máme úplně minimální, co jdou. Je to bez drog, alkoholu, 

agrese a s respektem… Zároveň nějaké podílení se na tvorbě pravidel 

probíhá v **** skupinách, což je takový projekt. Nebo na výjezdech, 

výletech. To v rámci nějaké aktivity s nimi ta pravidla tvoříme. Aby se 

všichni shodli, zároveň my také doplňujeme nějaká základní a zbytek už 

si dolaďují oni. Musí s tím všichni souhlasit a zavázat se, že je budou 
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plnit. To je tedy spíš v rámci nějakých akcí. Jinak na klubu máme ta 

základní – bez drog, alkoholu, agrese a s respektem.  

Tazatelka: Ti klubáci berou ta úplně základní pravidla berou za své, 

takže nebyl zatím důvod je nějak s nimi řešit, měnit? 

Klára: Ne, tohle jsou věci, které jim vysvětlujeme. Jsou to základní 

pravidla, jiná fakt nejsou. Jen občas musíme nějak zasáhnout nějakou 

situační intervencí „Hele kámo, porušuješ pravidla, tohle není úplně 

respektující chování…“ Nebo, když jsou pod vlivem, tak je nevpustíme, 

případně když zjistíme, že jsou pod vlivem, až na tom klubu, tak je 

můžeme vykázat. Za tu dobu, co jsem tam byla, tak se to tedy nestalo, ale 

předtím se prý asi jednou volala policie na nějakou agresivnější zhulenou 

partičku. 

Tazatelka: Vy jste říkala něco o ***** skupině… Můžete mi přiblížit, co to 

je? 

Klára: Jsou to preventivně výchovně skupiny převážně pro děti od 

kurátorů. My jsme to ještě rozšířili a nabízíme to i školám, anebo mohou 

přijít účastníci i dobrovolně. V podstatě je to takový projekt, kde v rámci 

10 setkání hovoříme se skupinou na témata, které se tvoří se skupinou, 

až se to zformuje. Maximálně je to pro 10 lidí a je to pro děti ve věku  

11–15 let. Občas je tam větší práce s odporem. Protože to mají jakoby 

nakázané od kurátorů… Ale měli jsme tam loni i nějaké lidi dobrovolně. 

Takže je to takový projekt, máme ho asi 4. rokem 

Tazatelka: K tomu mě napadá, zda děláte i nějaká taková setkání, kde se 

dá hovořit o nějakém zaměřeném tématu, nebo nějak intimněji i pro ty 

klubáky? Nějaké skupiny? 

Klára: Tak to asi spadá pod nějaká témata měsíce, případně pod 

plánované preventivní aktivity. Ty jsou nějak tematicky zaměřené, záleží 

i na návštěvnosti, ale běžně v nějakém klasickém režimu se snažíme 

nabízet ta preventivní témata pravidelně. Třeba je měsíc zaměřen na 
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psychické zdraví nebo sexuální chování a podobně, tak v rámci toho 

měsíce cílíme nějaké ty aktivity nebo rozhovory k tomu tématu.  

Tazatelka: Je z toho cítit, že to sdílení mezi klienty je pro nějak výhodné? 

Klára: Určitě. My většinou i vycházíme z nějakých aktuálních témat. 

Třeba to sexuální chování, sexualita... Tak to bylo, že nám tam chodilo 

pár klientů, kteří to zrovna řešili. Neměli to s kým řešit, my to zavnímali 

u většího počtu, třeba 4–5 lidí to nezávisle na sobě řešili, tak jsme to 

zařadili jako téma a cíleně jsme to tam otevírali.  

Tazatelka: Do toho participativního přístupu v sociální práci často patří, 

třeba obecně na západě už více, role peer pracovníka. Umíte si 

představit, že by působil u vás v klubu někdo takový? Člověk se 

zkušeností a byl by třeba i pravoplatným členem týmu. Účastnil se na 

poradách… 

Klára: Asi si to dokážu představit. Neřeknu konkrétní podobu, ale my 

jsme měli několik dobrovolníků, kteří si nízkoprahy prošli… Tak to 

vůbec nebylo na škodu. Myslím si, že by to mohlo být fajn. Nevím, jak 

by se úplně organizačně ta pozice zahrnula přímo k nám… To by asi 

trvalo nějakou dobu… 

Tazatelka: On je to právě problém i legislativně… 

Klára: No… Právě ta legislativa u nás tomu taky není nakloněná. Ale asi 

si to představit umím, ale muselo by to být nějak ošetřeno, ohraničeno, 

zvědomovat rizika, nějak popsat. Udělat k tomu alespoň nějaký 

metodický manuál. Popsat tu pracovní pozici. 

Tazatelka: Když k vám chodili ti dobrovolníci… Cítila jste nějaký přínos 

pro klienty? 

Klára: Většinou to byli studenti podobných oborů (pozn. sociální 

zaměření). Byli mladí… To si myslím, že se rozšířila paleta pro klienty, 

s kým si mohou popovídat, zase nové tváře, nový člověk. Zároveň 

k tomu má alespoň částečně studium, probíráme s ním nějaké etické 
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aspekty a tak… Tak si myslím, že to bylo přínosné minimálně v tom, že 

tam byla další pestrost. Pak třeba byli z příbuzných oborů (pozn. 

dobrovolníci), tak to bylo přínosné, co se týká různých informací, které 

mi třeba úplně nemáme. Nevím… Nemám odbornost v psychiatrii, nebo 

něco podobného… Takže i rozšíření toho. A samozřejmě, každý člověk 

má různé zájmy, koníčky… Takže když seženeš dobrovolníka, případně 

peer pracovníka, který třeba dělá hudbu, nebo se věnuje něčemu, čemu 

ostatní pracovníci týmu ne, tak je to taky další obohacení. 

Tazatelka: Když byste měla nějaké klienty, kteří už jsou třeba starší  

a věděli byste, že je tam nějaká vzájemná důvěra… Umíte si představit, 

že by se tihle klienti podíleli na rozhodování v organizačních 

záležitostech? Na pohovorech, při přijímání nových zaměstnanců, na 

poradách byli účastní… 

Klára: Třeba nějaké porady jo, třeba i nějaké plánování, aby měli možnost 

se vyjádřit. Co se týká výběru nových pracovníků, tak když máme nějaká 

výběrka, tak my máme vlastně čtyřkolové výběrové řízení. A jedno kolo 

je i stáž na službě a cíleně oslovujeme nějaké stálejší klienty, aby přišli 

„omrknout“ ty uchazeče a řekli nám svůj názor, takže tam je i trochu 

zapojujeme. V *****, což je zázemí teréňáků, tam funguje i nějaké 

správcovství, takže tam se také podílejí… 

Tazatelka: Že vám jako hlídají tu maringotku, nebo… 

Klára: No, že mají od ní klíče a mají za to zodpovědnost. To jsou už starší 

klienti. V tom terénu je vyšší věkově ta cílová skupina, ale jsou to pořád 

klienti. 

Tazatelka: A to by mě zajímalo více, co z toho správcovství mají? 

Klára: Mají klíče a je tam U-rampa, takže si tam mohou zaskejtovat, 

mohou tam trávit čas. I dejme tomu mimo otevíračku terénu. 

Tazatelka: Takže mají takové zázemí… 

Klára: Ano… 
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Tazatelka: A s tím máte pozitivní zkušenosti? Nestal se ohledně toho 

nějaký průšvih? 

Klára: Tohle úplně nepovím. Já tam nepůsobím, jen vím, že to funguje 

nějakou dobu, ale úplné podrobnosti ještě nevím. 

Tazatelka: Díky. Napadají vás nějaká úskalí, které by mohlo přinést 

vysoké participování klientů? Třeba v rozhodování o tom, kdo 

organizaci povede a podobně? Když by to třeba legislativně šlo… 

Klára: Já si myslím, že je fajn zjišťovat jejich potřeby a přání. Zároveň 

k nějaké profesionalitě a snaze o zvyšování prestiže oboru, tak je potřeba 

nějaké vzdělání. Nějaké metodiky, metodické podklady, etické 

promýšlení věcí. Pokud by se to týkalo těch klientů, tak jelikož jsou to 

pořád děti a mladí dospělí, tak třeba přihlížet, nějakou možnost 

hlasování jo… Ale určitě bych to nenechávala jen na nich… 

Tazatelka: Jako samosprávu… 

Klára: No, protože zase potřebujete k tomu, aby organizace nějak 

fungovala, tak nejde jen o tu sociální práci, ale i ekonomiku, legislativu  

a podobné věci. Takže nedávala bych jim úplně plnou moc v tom 

rozhodování. To si myslím, že ani nemůže řešit jeden člověk. Je potřeba 

správní rada a podobně. 

Tazatelka: K tomu mě napadá, že je třeba organizace Jako doma, která 

pomáhá ženám bez domova a tam jsou některé ženy bez domova… 

Samozřejmě ony k tomu musí být nakloněné… Které jsou členky správní 

rady. Ale není to sociální služba, protože ta by to asi neumožnila. Protože 

musíte mít třeba čistý trestní rejstřík, abyste mohla pracovat v sociální 

službě… 

Klára: Ano… Já si myslím, že je fajn taková participace. Zároveň si 

myslím, že je potřeba nějakého vzdělání… Jako když jsou 2–3 lidi ve 

správní radě, která má 8–10 členů, tak jako ano, proč ne. 
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Tazatelka: Rozumím, že skupina klientů z nízkoprahu nemůže vést 

velikou organizaci úplně se vším všudy. 

Klára: Participace určitě, jen nějak ohraničená. 

Tazatelka: Podle možností a schopností klientů… 

Klára: To jo, snažíme se zapojovat klienty do organizace akcí. 

Vypomáhají jako dobrovolníci. Tím se učí, že uspořádat akci není jen  

o tom, že se postaví stan a nazdar… Snažíme se je zapojovat do té 

realizace, dát jim pravomoce, zplnomocnit je… Že něco zvládnou, že 

mají za něco zodpovědnost. 

Tazatelka: A když se nějaká taková akce uskuteční, nebo třeba po 

výjezdu, kde se podíleli na programu… Probíráte s nimi pak jaký z toho 

měli pocit? Zda z toho měli radost, že se jim to povedlo a podobně? 

Klára: Jo, tak to většinou na to bývá i nějaký individuální plán, a to potom 

s nimi revidujeme. Zda se ty jejich očekávání naplnila, nebo nenaplnila. 

Co by udělali jinak, nebo co do příště udělají jinak. 

Tazatelka: Děkuji moc za rozhovor. 

 

Rozhovor 3: Adéla 

Tazatelka: Dobrý den, prosím, kolik je vám let a jak dlouho děláte 

v sociálních službách a jak dlouho v NZDM? 

Adéla: Je mi 29 let a v sociálních službách dělám přes pět let. A to  

i v nízkoprahu. Měla jsem zkušenosti i jinde, ale to jako dobrovolník. 

Tazatelka: Jaké věkové rozmezí klientů může k vám do klubu? 

Adéla: Mohou od 9 do 26, ale většinou tak od 9 do 16. Lidé, kterým je 

více jak 17 se snažíme směřovat, aby do klubu přišli se hlavně se poradit, 

a ne chodit hrát deskovky, fotbálek a podobně. 
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Tazatelka: Co si představujete pod pojmem participace v sociálních 

službách? 

Adéla: Nějaká spoluúčast, zapojení se… Že tu věc neděláš sám, ale děláš 

ji společně s něčím, s někým. S nějakou další institucí, nebo s klientem. 

Tazatelka: Díky. Máte ve službě nějaké nástroje, aby klienti mohli 

rozhodovat o programu, o pravidlech, mohli říkat co jim vadí, co jim 

nevadí… Rozhodovat o tom, jak ta služba vypadá a probíhá? 

Adéla: Tak určitě primárně to, co je ve standardech kvality. Takže máme 

schránku a přijímáme přání a stížnosti, jako všechny zařízení sociálních 

služeb. Snažíme se motivovat ty klienty, aby s námi o tom mluvili. Teď 

děláme hodně ankety na Instagramu – jestli chtějí dělat tohle, nebo 

tohle… Ale klienti jsou každopádně pořád hodně motivovaní, aby si ten 

volný čas, to trávení na tom klubu, udělali hlavně podle svého a služba 

jim byla co nejvíce přizpůsobená. 

Tazatelka: Takže vy to od nich nějak průběžně zjišťujete a vyžadujete, 

aby se spolupodíleli… 

Adéla: No, protože už ve chvíli, kdy ten člověk na ten klub přijde, tak je 

to jeho volba, za jakým účelem tam jde. A těch účelů je tam hrozně moc, 

takže on se rozhoduje už jen při tom příchodu. Jestli si chce povídat, nebo 

si chce zahrát fotbálek… 

Tazatelka: Takže to vzniká z nějakých přirozených rozhovorů vás jako 

pracovníků a klienta… Máte ještě nějaké vyloženě cílené aktivity? Nějaké 

schůzky, nějaká setkávání? 

Adéla: Hodně děláme ty ankety, kde se vybírá třeba mezi výlety. Ale 

jako, že bychom měli nějaké speciální rady, to ne. Protože o tom s těmi 

klienty komunikujeme natolik často. Natolik často to i sdílíme v týmu 

„Hele, klientka se zmínila, že chce tohle a tohle, pojďme to udělat“. Ty 

rady nejsou moc potřeba. 
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Tazatelka: To s tím Instagramem je zajímavé. Klienti vám na to hodně 

reagují? 

Adéla: Jak kdy a jak na co. Ale není to špatné. Na anketu přijde 5–10 

odpovědí. 

Tazatelka: V zahraničí, i v klubech pro mladé, se docela rozmáhá role 

peer pracovníka, nebo třeba dobrovolníka, který službou prošel a pak 

dochází vypomáhat. Děje se to u vás na klubu, nebo umíte si to 

představit? Zapojení třeba vyloženě peera? 

Adéla: Já u toho peera moc nevím… Ale asi ne úplně peer, ale ti starší 

klienti, kteří jsou na klubu dlouho, tak se snažíme zvyšovat jejich 

kompetence… Třeba, když přijde někdo nový, tak necháme ty klienty 

vyprávět o té službě. 

Tazatelka: Že vám pomáhají v rámci prvokontaktu? 

Adéla: Třeba… Nebo on je to i nějaký trénink, že když si tam někdo 

přivede kamaráda… „Tak o tom pověz ty.“ Takže takhle je to necháváme 

trénovat. No a ti starší klienti, kterým je třeba už 15 a do té služby chodí 

více než 3 roky… Tak jsme teď měli sousedskou akci v létě a my jsme jim 

napsali DPP a oni na té akci s námi pracovali. Byl to vlastně trénink první 

brigády. Aby se naučili, jak si sehnat brigádu, jak se píšou životopisy, 

smlouvy a tak. Měli jsme i na klubu tyhle klienty, aby řekli, o čem je ta 

služba, protože to byl i den otevřených dveří pro sousedské okolí. No, 

takže ty starší necháváme takto. I si myslím, že občas něco vedou. Když 

jsme byli na výjezdu, tak jsme je nechávali dělat hru pro ostatní a tak. 

Tazatelka: To je zajímavé, jak jste říkala, že oni měli od vás brigádu, 

výdělek… Mohla byste mi říct trochu více o tom procesu, jak jste vybírali 

ty klienty, jak se zapojovali? Jestli do toho šli nějak motivovaní, nebo tam 

byly nějaké problémy? 

Adéla: Oni nám někteří pomáhali už loni. Ta lokalita, kde jsme je taková 

více vesnická a není tam moc co dělat… Tak oni se zapojují do více těch 

akcí. Takže, když se na tom klubu něco dělá, tak oni jsou opravdu 
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schopní a přijdou pomoc. Pomáhali se stěhováním, chodíme pravidelně 

uklízet okolí… Oni prostě vždycky pomáhají, takže i loni na té akci 

pomáhali, a tak jsme si říkali, že letos když už to jde, že jsou v grantu 

nějaké peníze, že to můžeme využít pro ty klienty, co víme, že se 

pravidelně zapojují. Probíhalo to tak, že to bylo spojené s tvořením 

individuálních plánů, byl program na psaní životopisů, na smlouvy. Pak 

v den té brigády se rozdělily role, kdo co bude z těch klientů dělat. Oni 

se zapojili dle svých schopností. Někteří pomáhali celé odpoledne, úplně 

nonstop. Byli třeba u jídla a poctivě ho tam nandávali celé ty 4 hodiny. 

Někteří k tomu přistoupili tak, že něco dělali jen, když museli a když 

nemuseli, tak koukali… Ale spousta by jich tam přišla pomoc i zadarmo, 

ale říkali jsme si, že tohle bude alespoň nějaké zpestření a nějaká odměna 

za to, že o to mají zájem. 

Tazatelka: A jak zpětně ti zapojení klienti hodnotili, jako to pro ně bylo? 

Adéla: Ony pak začaly prázdniny, tak jsme je moc neviděli. Ale o dvou 

holkách, které jsou takové hodně pro tu službu a hodně se zapojují… Tak 

ty o těch věcech povídají, tu akci hodnotily, byly spokojené. Přeci jen, že 

za to dostaly ty peníze a měly tu oficiální funkci, tak hodně vyrostly. 

Tazatelka: Umíte si představit dejme tomu ty dvě holky, které pro tu 

službu hodně žijí a zapojují se, že by časem až budou dospělé, se 

spolupodílely třeba na rozhodování o organizačních věcech? Třeba při 

přijímání nových zaměstnanců? Protože mají zkušenost toho klienta  

a mohou třeba mít jiný pohled než pracovníci na to, co je potřebami těch 

klientů. 

Adéla: Když se nabírají noví pracovníci, tak klientům říkáme „Přijďte se 

podívat a máte právo veta“. Že když se jim ten člověk nebude líbit, tak 

ho nepřijmeme a ptáme se jich na to „Jaký si z něj měl pocit, nepřišel ti 

zvláštní?“. Ptáme se jich a úplně všech. Tam je to dost. Ty děcka to vycítí 

na první dobrou. Něco, čeho si dospělý ani nevšimne. 



85 
 
 

Tazatelka: Takže nový zaměstnanec přijde, projde asi nějakým 

pohovorem a pak přijde na klub a tam je zkoušku a je i na klientech, zda 

ho přijmete… 

Adéla: Určitě se klientů ptáme. S těmi, se kterými se potkal, tak těch se 

ptáme. I pobízíme „Běžte ho vyzpovídat.“ Někteří se stydí, někteří jsou 

docela „držkatí“, tak ti zjistí nějaké reference. 

Tazatelka: Jaké výhody by podle vás mohlo přinést vysoké participování 

klientů třeba i v rozhodování o tom, kdo tu organizaci povede? Já vím, 

že jsou to většinou děti, ale třeba u nějakých mladých dospělých. 

Adéla: To si myslím, že tohle jsou už dost složité personalistické otázky, 

do kterých by se měli pouštět lidi, kteří jsou na to odborníky. Já, kdyby 

se mělo řešit, kdo povede organizaci nebo službu, tak bych to 

nenechávala ani čistě na sobě. Ale prostor vyjádřit se, to si myslím, že se 

určitě může dát. 

Tazatelka: Napadá vás ještě něco, co byste ohledně té participace v klubu 

ráda cíleně zavedla? Napadají vás nějaké věci, u kterých si myslíte, že 

máte v této oblasti nějaký nedostatek? 

Adéla: Nám to říkali i na tom auditu, že jsme extrémně proklientský. To 

říkala tenkrát auditorka, že dlouho neviděla takto proklientskou 

službu… 

Tazatelka: A říkala to v pozitivním světle, nebo negativním? 

Adéla: Říkala to v pozitivním. Byla i dost překvapená. Ale já si třeba 

umím představit, že až nám někteří odrostou, že by jeli třeba jako 

praktikanti na tábor, nebo výjezd. Umím si představit, že tihle starší 

klienti by jeli více jako praktikanti. Ale to už museli být odrostli a tu 

službu s těmi klienty nenavštěvovat, aby se tam nerušila ta hierarchie. 

Ale, když už by jim bylo třeba 18–19 a už se s těmi klienty, co aktuálně 

chodí na klub moc neznali… Tak si umím představit, že by šli dělat 

praktikanta. 
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Tazatelka: A kdyby je znali, tak proč by to mohl být problém? 

Adéla: Protože je tam nějaké, že jsou si klienti všichni rovni. My chceme 

od všech stejné věci, ta pravidla bez rozdílu. Chceme většinu těch 

pravidel stejně po nás, po nich… Pak je tam to, že my máme nějaké 

výhody z pozice těch pracovníků… A pak tam mít ten mezistupeň, že je 

to klient, ale má výhody… To mi přijde dost na hraně. 

Tazatelka: Myslíte, že by mohl být problém to vykomunikovat s těmi, co 

jedou jako děti a ne praktikanti? 

Adéla: Ano… „Proč zrovna já…“ a tak. A i to „Proč mám poslouchat 

člověka, se kterým se rok na klubu stýkám a jsme si tam úplně rovní?“ 

Tazatelka: Mě napadá, že takto to bývá i na běžných táborech, že nejprve 

jedu jako dítě a pak jedu jako praktikant… Ale v tom klubu je to tedy  

o něčem jiném… 

Adéla: Na tom táboře se dítě těší, že odroste… Ale na tom klubu je prostě 

pracovník a je klient a platí nějaká pravidla a myslím si, že by bylo hrozně 

složité vykomunikovat, že je ten člověk teď „nad“ nimi. I když děláme 

to, že cvičíme děti, aby se uměli pohybovat MHD. Tak, když jedeme 

z výletu, tak je posadíme společně do autobusu a necháme je odjet. A tam 

se dávají tzv. styční důstojníci, kteří ručí za to, že se ozvou, že dojeli 

autobusem… Tak tam ta hierarchie je trošku… „Máte tady tohohle 

člověka, kdyby se po cestě něco dělo, ten nám bude volat. A toho budete 

poslouchat po té cestě…“ 

Tazatelka: A ti, co nejsou styčný důstojník jsou s tím v pohodě, nebo ne? 

Adéla: Oni jsou ti ostatní většinou dost malí. Takže je to z té pozice, kdo 

je nejstarší. Ona je ta povinnost hlavně v tom zavolat, když se bude něco 

dít… Takže oni to berou jen tak jako „ten, co volá…“. To je pravda, že 

jsem je nechala párkrát takto. 

Tazatelka: Když jste stanovovali klubová pravidla, probírali jste je nějak 

s klienty? Nebo jak byla stanovená? Jsou klienti s pravidly v pohodě? 
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Adéla: Na tyhle věci se jich pravidelně ptáme při takovém ročním 

hodnocení. A pravidla si oni sami stanovují při nějakých aktivitách. Ne 

přímo klubové, ty jsou prostě dané… Takové ty všeobecné jako je 

respekt, ne nebezpečným předmětům, ne násilí a návykovým látkám  

a tím to končí. Takže těch pravidel není moc.  

Tazatelka: A nesetkáváte se nějak často, že někdo třeba řekne, že je nějaké 

pravidlo nesmysl? 

Adéla: Ani ne. Oni to docela vnímají. Když se pak vytvářejí pravidla na 

jednotlivé hře, tak z nich i vycházejí, takže oni je dost berou za své. Já si 

myslím, že to je přirozené. Nechceš, aby ti někdo nadával, tak nenadávej 

druhému. jsou to taková pravidla, se kterými lidi většinou souzní. 

Tazatelka: Ještě bych se chtěla zeptat, protože vy děláte ještě nějakou 

práci pro Ligu férového fotbalu. Zde si účastníci sami právě rozhodují  

o pravidlech a pak se zpětně baví o tom, jestli třeba souhlasí s góly a tak. 

Mohla byste mi krátce popsat participativní prvky z té ligy? 

Adéla: Tak ono je to o tom, že se vrací fotbal do normálu. Takže je to, že 

se sejde banda lidí, domluví se, že si zahraje fotbal, řeknou si, jak budou 

hrát, v jakém prostoru… Zahrají si a pak si o tom poklábosej, dospělí v té 

hospodě. A u těch klientů je to dost podobné. Oni se sejdou, domluví 

si pravidla, zahrají si fotbal a pak si promluví o tom, jestli se ta pravidla 

dodržovala. Oni si tou domluvou utvářejí tu aktivitu. Takže kdyby se 

domluvili, že budou hrát na čtyřech, tak budou hrát na čtyřech a je to 

jejich rozhodnutí. Učí je to rozhodovat, vytvářet svůj názor. Ideální je 

naučit toho člověka, aby byl zodpovědný sám za sebe i v běžném životě. 

Tazatelka: Napadají vás nějaká doporučení pro ostatní kolegy z NZDM 

z oblasti participace? 

Adéla: Mně přijde, že nejvíce fungují ty přirozené věci. S tím člověkem 

se bavit, jako se sobě rovným a ten jeho názor brát jako názor svého 

kolegy a popřemýšlet o tom. Nedělat „haló“ z toho. Mně přijde, že ta 

participace je nejvíce fajn, když je úplně přirozená. Když přijdou 3 klienti 
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a řeknou „Hele, tenhle týden bychom si na klubu mohli udělat 

diskotéku.“ Řeknu ok, pojďte, naplánujte a řekněte mi, co ode mě 

potřebujete. 

Tazatelka: K tomu mě napadá, že když je ta participace takto přirozená 

a přijdou tři klienti… Jak docílíte toho, aby měli prostor i klienti, kteří 

nejsou tak průbojní, nebo je to samotné vlastně nenapadne, že mohou 

s něčím přijít? Vy oslovujete pak cíleně celé spektrum těch klientů? 

Adéla: Zaprvé příklady táhnou… Takže když uvidí, že si může říct jeden 

klient, tak si mohou říct taky, takže se to učí ti mladší od starších, že je 

něco takového možné. Zadruhé je to prostě o komunikaci. Vlastně si 

myslím, že se to dá hodně dobře naučit, že když ten klient na klub přijde, 

tak mu nezačít cpát „Hele, pojď, jdeme vyrábět…“, ale nechat ho třeba  

i být. Nechat ho i 10 minut sedět, zírat a nechat ho rozmyslet, co dělat. 

Maximálně se zeptat, co chce dělat a když neví, tak ho nechat přemýšlet. 

Až bude vědět, tak půjdeme do toho. 

Tazatelka: Takže nezahlcovat nějakými svými nápady a tím co si 

myslíme, že chtějí. Dát jim prostor, aby si na to samotní přišli… 

Adéla: Jasně. Já si myslím, že klient, který na klubu sedí hodinu, má 

sluchátka a nic nedělá, že je to v pořádku. Nasává atmosféru, potřebuje 

svůj prostor. 

Tazatelka: Moc děkuji za rozhovor. 

 

Rozhovor 4: Jáchym 

Tazatelka: Dobrý den. Prosím, jak dlouho děláte v sociálních službách  

a jak dlouho v NZDM? 

Jáchym: Mám pocit, že přes 13 let v sociálních službách a vždy to byly 

NZDM. V tomto nízkoprahu necelých šest let.  
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Tazatelka: Takže 13 let zkušeností z NZDM. Jaké věkové rozmezí klientů 

smí chodit k vám do klubu? 

Jáchym: 9–18 let… 

Tazatelka: A nejvíce prosím, jaký průměr? Nebo celé to věkové 

spektrum? 

Jáchym: To jsou takové různé věkové skupinky. Máme partičku kolem 

10 let, jádro asi 12, 13, 14 let. Pak tam jsou i kluci zase 17, 18. Jsou tam tři 

takové základní skupiny… Kolem celé té cílové skupiny, vždy nějaké 

výrazné jádro.  

Tazatelka: Co si vy osobně představujete pod pojmem participace 

v sociální službě? 

Jáchym: Co největší zapojení klientů do všeho, do čeho jde. Od nějaké 

sebeúdržby až po nějakou ergoterapii, učení se a nápravu prací. Až po 

to, že my jim předáváme nějaký demokratický princip… Tak proč je to 

rovnou neučit v té sociální práci. Dělat z nich dospělé, učení se podílení 

se na všem, co s tím souvisí.  

Tazatelka: Takže tím, že oni se mohou rozhodovat v klubu, tak je to 

příprava na nějaké demokratické rozhodování do budoucna? 

Jáchym: Jasně. To je celý princip práce s dospělostí. Dospělost je o nějaké 

samostatnosti a zodpovědnosti. A to je učíš tím, že nenecháš ty děti 

koukat na to, co děláš. Ale vezmeš je ke všemu, na co mají schopnosti  

a čím jsou starší, tím více je bereš ke všem věcem, co zvládnou. 

Tazatelka: Vy máte na klubu nějakou „akční skupinu“. Mohl byste to více 

popsat? 

Jáchym: Jojo, k tomu mě ještě předtím napadá… Je taková ta vidlička, jak 

se práce dělá u nás a třeba na západě, kde mám nějaká sporná místa. My 

furt hledáme nějakou špatnou životní situaci a tím pádem kumulujeme 

problémové děti, které jsou ještě k tomu horší a horší. Zatímco na západě 

berou děti automaticky tak, že jsou ve věku, tak jsou v cílové skupině.  
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A v Maastrichtu (pozn. respondent zde byl na stáži v klubu pro mladé) 

se třeba daří to, že naberou děti ve 12 a ve 14 už ty děti jsou takoví 

polodobrovolníci. Nechávají je dělat na baru, nechávají je pořádat akce 

pro dvanáctileté. Oni s tím pracují celou tu dobu s těmi klienty. Mají ten 

princip, že vás furt šoupeme nahoru. Ať už je ta vaše výchozí pozice 

kdekoliv, tak se chytnete. Tam je i ten princip, že polovina těch děti není 

problémových. Že větší skupina vytáhne spíš nahoru jednoho 

problémového, než že skupina problémových stáhne jednoho bez 

problému dolu. Což se v tom NZDM docela často děje.  

No a k té naší skupiny… To vzniklo tak, že tam byli kluci… Ti právě 

říkali „My nemáme žádné problémy, ale něco bychom chtěli dělat. Bylo 

jim asi 13 let a vymysleli si, že chtějí dělat něco pro lidi. Oni chtěli nejdřív 

dělat něco pro nás. My jsme jim říkali „Hele, ale by to bylo i něco pro 

vás.“ A oni byli takoví ousideříci, ajťáci, takoví nerdi. No a že chtějí 

udělat něco pro lidi. Tak jsme společně vymysleli akci ******. Zrovna se 

nám ozvala jedna paní a sehnali se na to peníze. Takže takto jsme začali 

tu spolupráci. Uspořádali jsme fesťák. 

A tihle hodní kluci, kteří mají samozřejmě také své zakázky, jako další 

klienti. Že řeší, že se třeba nelíbí holkám a přijdou si „mimo“. Tak ti si 

řekli, že by toho společného času pak chtěli trávit více. A já jim, pod 

vlivem stáže v Maastrichtu, začal dělat domovskou skupinu. Měli 

jednou za týden prostor, který byl jen pro ně a oni se tam mohli vzdělávat 

mezi sebou. Jednoho bavil airsoft a zbraně, druhého bavil 3D tisk, třetího 

bavily počítačové hry… A tak si vlastně dělali přednášky sami pro sebe 

v takovém úzkém kolektivu. Tady se zbavovali studu a takového. Tahle 

skupina fungovala asi dva roky, než šli na středí. Tím přechodem na 

střední se to rozpadlo. Z toho pak vznikla zase akční skupina a tahle 

malá domovská skupina ale stále často generovala nápady pro celý ten 

velký klub. Oni třeba dělali program online bezpečnost sami pro sebe. 

Tak jsem mu říkal „Hele a zvládl bys to udělat i pro děti, co přijdou do 

klubu?“. Tak on si to vyzkoušel nanečisto před těmi pěti kamarády  

a zjistil, že to zvládne i před deseti cizími. 
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Tazatelka: A jaké byly reakce těch ostatních klubáků na tu jeho 

přednášku? 

Jáchym: My obecně pracujeme s těmi klíčovými osobami. Že tam je 

prostě někdo, kdo je vedoucí té party… A oni tím získávali ten skill. 

Získávali od tech ostatních obdiv, že jsou hrozně šikovní. A oni jim 

zároveň ukazovali, že to oni mohou být taky. Měli jsme takového kluka, 

kterému to nejdřív přišlo „takové skautské, trapné“. Ale časem mu bylo 

fakt sympatické, že může být také součástí. Třeba na té akci sice odnesl 

dvě lavičky, ale prostě byl součástí děje. Mám pocit, že oni to udělali cool. 

Ono z té původní skupiny pak vznikla spousta dalšího. Jsou základem 

naší mužské skupiny. Ta pracuje s dospělostí mužů. Mám pocit, že se 

tam před těmi 4 roky událo něco, z čehož vykvetlo dalších 20 projektů. 

Pro mě je to takový hnací motor toho klubu. Nevím, jak by ten klub 

vypadal, kdyby tam tahle energie nebyla. 

Tazatelka: Díky… A můžete mi prosím něco říct ještě k té mužské 

skupině? 

Jáchym: Ony se pořád různě předdefinovávaly potřeby té skupiny. Já 

chci v rámci sociálně práce, aby měli i jednotlivci individuální plán,  

i když ho měli i jako skupina. Fakt se ukázalo, že jak je každý jiný, 

jednoho baví střílení, jednoho 3D tisk, tak každý řeší i jiné individuální 

zakázky. Takže se více zabírali svými pocity a dospíváním, v holkách… 

My jsme s nimi začali, když jim bylo 13, teď jim je 17, 18… Takže čím dál 

víc pro ně byly palčivější tahle témata… Dostali se více k těm osobním 

zakázkám.  Kolega, se kterým jsem se potkal na Cestě hrdiny s Bretem 

Stephensonem (pozn. sebezkušenostní kurz) a který k nám před dvěma 

lety nastoupil, se těm přechodovým rituálům a cestě k dospělosti věnuje. 

Takže s těmihle kluky udělal základ mužské skupiny. Je to povídání  

o tom, co je dospělost, co přináší. Plus nějaké bonusové extra aktivity, že 

se jde po tom ročním cyklu na přechodový rituál. To je taková zátěžová, 

dobrodružná zkouška kterou, když zvládnou, tak se posunou někam 

dále v životě. 
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Tazatelka: Takže se schází stejná skupina kluků… 

Jáchym: Ano. Povídají si třeba o vztazích, téma jsou hranice… Co je 

vlastně „kluk“, který nějak funguje a jak to bude mít ten „chlap“. Co je ta 

změna, kterou musí absolvovat. Oni mu všichni říkají, co má dělat a on 

v jednu chvíli musí začít říkat „Ne, tohle já dělat nechci, nebudu.“ Nebo 

naopak být proaktivní, sebrat odvahu. Takže vlastně je to většinou 

povídání o tomhle a sdílení. Sdílejí, co se jim děje v životě, jaké jsou 

situace. „Jak bys se zachoval ty v téhle situaci, do které jsem se dostal?“ 

Tazatelka: Když máte tyhle skupiny, nebo když ti klienti participovali na 

programu… Nastaly někdy nějaké výraznější komplikace? 

Jáchym: Tam je komplikace a to, že je to celé práce s motivací. A to je 

úskalí, co bych řekl, kam se dostává i náš obor. Že ty děti nejsou 

proaktivní a nejsou zvyklí si to „odmakat“. Oni jsou zvyklí ty věci 

konzumovat. Já už jsem jak „stařešina vypravuje“, ale já teď koukal na 

fotky z let 2003–2005. My jsme si s těmi klienty řekli „Uděláme na louce 

fesťák.“ a oni čapli tyče od stanů, vzali štětky a šli vylepovat plakáty. 

Tohle teď z těch klientů vyždímat mi přijde jako téměř nemožný. Oni 

toho hrozně moc chtějí, ale jsou schopní toho strašně málo udělat. My 

jsme tuhle participaci začali už před těmi lety. Pořádali jsme setkání  

o tom, co se bude dít. Takže klasický klubový parlament. Vždycky si ti 

klienti sice řekli, co vše chtějí, ale nebyl nikdo, kdo by to dělal. To bylo  

i s těmi fesťáky. Že se přihlásilo třeba 20 lidí, že to bude dělat a pak jsme 

to tam dřeli v pěti lidech a byli jsme na sebe vytočení, protože to bylo 

samozřejmě těžké. Asi největší úskalí je tedy přeměnit ty záměry v činy, 

aby to fungovalo. Ale myslím, že i s tím jsme se nakonec naučili celkem 

dobře pracovat. Ta akční skupina, ve kterou se to proměnilo, měla být 

taková platforma… Takové podhoubí, kde mohou vyrůstat různé 

projekty. Že když se projekt rozpadne, tak člověk spadne do toho 

podhoubí a má kolem sebe lidi, kteří mají nápady. My jsme se pak snažili 

pracovat s tím, že se to nepovede. My jsme třeba před třemi lety vyhráli 

Ligu férového fotbalu a od té doby stavíme tým. Už dva roky stavíme 

tým a furt se nám to nepovedlo. Měli jsme jednoho kluka, který se snažil 
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poslední rok a skončilo to tím, že nám vypověděl dohodu a že s námi 

nechce mít nic společného. Že jsme ho uháněli a on viděl to selhání  

a viděl to selhání v nás. Ale pak jsme si říkali, že tomu klukovi dal rok 

selhání více, než kdybychom měli tým s 10 fotbalovými poháry. Pro nás 

je filosofie dospívání i o tom, že děláš chyby, ze kterých se učíš. Takže je 

necháváme bezpečně chybovat a provádíme je tím procesem.  

Tazatelka: Takže u vás se klienti na programu podílejí… A co třeba 

pravidla? 

Jáchym: Jasně. Řešili jsme program, vybavení, průběžně jsme zjišťovali 

spokojenost… Pravidla jsou takové bolestivé místo, protože mám pocit, 

že jsou napsány velmi dobře. Já mám rád jednoduchá, obecná pravidla, 

o kterých se dá mluvit. Když tam je „ne návykovým látkám.“, tak co to 

je? Že je tady nebudeš vytahovat? Protože ta situace se v klubu mění.  

A pro mě je pravidlo „ne návykovým látkám“ pojďme si o tom 

popovídat. Mění se tolerance u pracovníků, mění se ta cílová skupina, 

takže si průběžně říkat, co to „ne“ znamená. Nám kvůli tomu auditoři 

dali body dolů, že neměníme pravidla. Ale za mě ta pravidla fungují  

a nejsou potřeba měnit. Ale s pravidly nikdo z klientů nikdy… My ani 

nemáme žádné stížnosti a tak. My si o všem povídáme a vše vyřešíme za 

chodu. Já ani nedávám moc stopky. My fungujeme na jiné bázi než nějací 

dozorci. Ti mladší zase poslouchají… My máme asi fakt hodné děti. My 

jsme tam měli ta období kumulace patologie, a to bylo od rána do večera. 

Měli jsme dokonce vymyšlený „hodinový režim“. Že ti největší „zlobiči“ 

mohli pak chodit třeba jen na hodinu, nebo když se půl hodiny 

doučovali… 

Tazatelka: To bylo asi náročné udržet… 

Jáchym: Právě. To je přesně o tom, že já nechci mít složitá pravidla. 

„Když vytáhneš cigaretu, tak máš na hodinu odchod, když přijdeš 

zkouřenej, tak nemůžeš přijít tři dny.“ A teď to dohledej… Vždy jsme se 

do toho systému akorát zamotali, než že by nám pomohl. 
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Tazatelka: Umíte si představit roli peer pracovníka u vás na klubu? Třeba 

nějaký klient, který klub vychodil. Myslím peer pracovníka ve smyslu, 

že by byl třeba i placený, byl právoplatným členem týmu, účastnil se 

porad... 

Jáchym: Já si to dokážu představit velmi dobře. Ti naši kluci to chtějí. 

Akorát si znova musím stěžovat na systém. Nám víceméně ten systém 

neumožňuje tu práci s nimi. Já je v podstatě mám v téhle roli, ale pořád 

jsou to klienti. Musím je vykazovat jako klienty a pracovat s nimi 

v klientském čase. Já nevím, kdy jindy bych pak zase s nimi pracoval, 

pokud by nebyli vedeni jako klienti. Já si to dokážu představit, ale ne 

v těch současných kulisách.  Jako já jsem teď naštvaný, protože třeba nás 

posílají do zahraničí, ale aby nám ukázali, co nikdy mít nebudeme? Já 

jsem byl poprvé v Německu v roce 2003. To je 18 let zpátky a viděl jsem, 

jak se to tam dělá. A já nemám pocit, že by se to u nás někam pohnulo. Já 

mám pocit, že to jde spíš do háje. Ta odbornost, která se garantuje, je 

prostě vyvážená papírováním. A teď jsme zapojení do projektů a jsou to 

zase nové věci, které budeme muset evidovat. Myslím, že Česká Asociace 

Streetwork by měla říct „Stůjte, tohle těm klubům dělat nebudete!“. Já 

mám pocit, že ten hlavní proud táhne úplně někam jinam. Jak se mě ptáte 

na ty věci, zda si je dokážu představit. Já si to dokážu představit až moc 

dobře, už 15 let. Ale nejsem schopný se tam k tomu dostat. Když říkám, 

ať nechají pracovníky vydechnout, ať je nechají kreativně přemýšlet  

a vymýšlet nové věci, tak mě nikdo neposlouchá a jsem anarchista, 

prudič, antisystémový... Papíruje se, řeší se přímá/nepřímá/face to face 

práce, jestli je to zakázka, nebo podnět, to jsou blbosti.  

Tazatelka: Myslíte, že to může být problém obecně sociální práce? Že se 

moc snaží zprofesionalizovat, že už je to někdy na škodu? 

Jáchym: Jasně! A začíná to už na vysokých školách. My měli třeba 

statistiku na sociálně právní škole. A to je ta věda, jo? Že děláš nějakou 

administrativu, která z větší části k ničemu není. Ti lidi si myslí, že to je 

na tom to nejlepší. Řeším HR, PR, sociální sítě a nesoustředím se na ty 

děti. Protože mi říkáte, že to pořád dělám špatně. To je podle mě základní 
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boj celého toho procesu. Že na klíčová místa se dostávají lidé, kteří tomu 

nerozumí. Takže já od roku 2003 vidím na západě třeba padesátníky, 

kteří dělají v klubu už 20 let a jsou tam spokojení a baví je to. Jenže oni 

taky dostanou čtyři miliony eur a řeknou jim „Dělejte si s nimi, co 

potřebujete.“ A nikdo jim nestojí furt za zadkem. Oni jedou třeba 

s klienty na výjezd a cinkají jim flašky v batohu a nikdo to neřeší, protože 

vědí, že ti mladí se takhle chovají. My jsme furt v nějaké připo*rané 

pozici, že po nás někdo jde. A on po nás nejspíš někdo jde. Ta kontrola je 

tam veliká. Vyúčtováváš výjezd a oni se tě ptají, proč je o dvě sušenky 

více než klientů. Bohužel je v tom oboru veliká administrativní zátěž 

plus je profesionalita měřena tímto způsobem.  

Tazatelka: Proč si myslíte, že to tak je? Že není třeba prostor pro 

zapojování lidí se zkušeností do rozhodování o těchto věcech? Jaké si 

myslíte, že to může mít důvody? 

Jáchym: Tam to podle mě vzniklo celé kolem roku 2005, kdy se NZDM 

rozhodly, že chtějí být součástí zákona o sociálních službách. Tím pádem 

jsme tam napsali definici toho, co to je, kdo je klient… Takže my jsme 

svázaní tím zákonem. Ale celkově je to asi tou národní povahou, že ta 

kontrola je tam všude. Jako asi jsou lidi, kteří ty granty prokoučovávají 

někde jinde, dělají činnosti, které by neměly. 

Tazatelka: Takže, když říkáte, že je furt národ nastavený na nějakou 

kontrolu, tak prostě je obtížné dát těm klientům nějakou moc… 

Jáchym: Já žiji nějaké hodnoty, které by měly být hodnotami nízkoprahu. 

Jsem odvážný a sebevědomý a nechci jednat s úřady z podřízené pozice. 

Tohle je ideál, který se tu nežije. Já těm klientům nemohu říkat „Běž si za 

svým!“ a pak v druhé polovině pracovní doby leštit kliky a ohýbat se 

před nějakým úředníkem. To by nedávalo smysl. Takže já to jedu, ale 

jsou na mě všude naštvaný. Protože jsem jednal sebevědomě s úřadem, 

kriticky k magistrátu, k asociaci. To musí být systémová větší změna  

a ne, že jeden bláznivý člověk by chtěl… To už bych se dostal 

k Masarykovi, k demokracii, že je tam obecná zodpovědnost sám za 
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sebe. Že to nedostaneš darem, ale musíš se o to zasloužit. Takže co tomu 

brání… Naše nějaká národní povaha. Na jednu stranu máme strach, že 

nás někdo bude okrádat, na druhou stranu polovina lidí opravdu 

okrádá. Takže ten strach je oprávněný. Na klíčových postech jsou lidi, 

kteří tomu nerozumí a vydávají nesmyslná rozhodnutí. Nevím, co bych 

řekl jednoduchého, v čem je zakopaný pes… V lidech.  

Tazatelka: Vy jste říkal, že jste viděl na těch zahraničních stážích, že je to 

jinak… 

Jáchym: Tam jsou děti, které si sami vydělají na playstation, protože ho 

chtějí v klubu. Tam jsi na západě a oni jim řeknou „Ne, my vám toho 

playstation nekoupíme.“ Tady jim raději toho playstation koupíme, než 

by jim koupili píšťalky a dresy na fotbal. Oni tam nad tím fakt přemýšlí. 

Klienti se sebrali, obešli sousedství, sbírali dva měsíce flašky a koupili si 

playstation. Ještě si ho sami nainstalovali a navrtali na strop a něco se  

u toho naučili.  

Tazatelka: Měl byste pro kolegy z NZDM ještě nějakou radu? 

Jáchym: Jediný způsob, jak dělat s klienty zajímavé věci, tak to moc 

neřešit s nikým na poradách a tak. Kolega vzal klienty a šel s nimi 

prolézat kanály a jeskyně a byl hodně oblíbený a fungovalo to. Mohl ještě 

udělat revoluci a svrhnout vedoucího, který mu to nedovoluje. To jsou 

jediné dvě cesty. Ale myslím si, že pokud se o tom stále bavíme, že té 

administrativy je moc, že je to nečitelné… Tak dotáhnout tu změnu a ta 

změna by neměla být to, že vznikne komise, která bude chtít 20 stránek 

podkladů. A takhle to bohužel nyní funguje. Mé doporučení je, pokud 

jim věříte, tak ty věci dělat. To nemůže dopadnout špatně. Pokud chcete, 

aby je dělali i ostatní, tak chtít systémovou změnu. Řeknu to takhle. Za 

mnou přišli klienti a říkali „Hele, nás strašně baví hulit ta tráva a chceme, 

aby to bylo legální.“ A já jim řekl „Kluci, věc se má takhle. Buď můžete 

chodit na legalizační demonstrace, podepisovat petice, volit ty strany, 

které to mají v programu a doufat, že se ta situace změní. Což já dělám 

posledních x let a nic se nezměnilo. Nebo můžete hulit někde po straně, 
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s nikým se o tom moc nebavit a ono to nejspíš projde. A to jsou dva 

základní principy, který vám k tomu můžu říct, co můžete dělat.“ Řekl 

bych, že ti kluci zvolili ten druhý princip. A to je tak i k tomu všemu…  

Tazatelka: Máte tedy pocit, že nejen, že klienti moc neparticipují, ale i ani 

pracovníci nemají možnost? 

Jáchym: No, to vůbec. Já jsem se nesetkal s tím, že by třeba byť měl někdo 

respekt z mé práce, že nejsem jen ten, co si s dětmi hraje. Nevím. Možná 

jsem to jen nezažil. Možná jsou třeba některé městské části, kde je to 

dobře rozjeté. Je to hezké žít ty ideály, ale je to složité. Pro mě byl zlom, 

když jsem se stal vedoucím a začal vidět do té politiky. Ten státní aparát 

je na to opravdu háklivý, když mu dáš najevo, že s ním budeš jednat 

partnersky a ne podřízeně. Já se snažím svou práci zrcadlit i v práci, 

kterou dělám s klienty. Klientům předáváme důvěru tím, že je 

necháváme dělat složitější a důležitější věci a stejnou důvěru by měly mít 

i ty služby. Oni nám taky říkají, že nám nevěří. Asociace, magistrát, 

všichni dávají najevo, že nevěří. V té participaci… Tak fakt zapojit 

klienty, ať je to sebevětší blbost. Třeba říct ať nafotí profilovky na web 

organizace. Úplná drobnost, banalita… Ale třeba u tohohle byl ten kluk 

úplně nadšený a všichni ho poplácají po ramenou, jinak takový ne 

sebevědomý klučina. A tohle je úkol těch pracovníků, vymýšlet tyhle 

věci. Slabé posílit a silné, aby jejich síla byla využita nějak smysluplně.  

 

Rozhovor 5: Aneta 

Tazatelka: Dobrý den, mohla byste mi na začátek říct, jak dlouho děláte 

v sociálních službách a jak dlouho v konkrétně v NZDM? 

Aneta: Tak, já si pamatuji, že když jsem absolvovala školu, to bylo před 

šesti lety, začala jsem pracovat v NZDM, kde jsem doteď. Takže pracuji 

šest let v sociálních službách a v NZDM jsem šest let. Ale já jsem už za 

školy jezdila s NZDM na výlety a vedla jsem různé programy, jako třeba 

doučování  
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a různé takové věci. Takže dejme tomu, že mám ještě k tomu roky 

zkušenost s touto cílovou skupinou, s prací v NZDM.  

Tazatelka: Takže tak osm let… 

Aneta: No, to už je let. 

Tazatelka: K vám do NZDM chodí klienti jakého věkového rozmezí? Jak 

to máte nastavené? 

Aneta: My pracujeme s dětmi od 6 do 15 let a s mladými lidmi od 15 do 

26 let. Čili ta věková skupina, to rozpětí je 6–26 let. Ale všichni musí 

vykazovat znaky nějaké nepříznivé sociální situace. 

Tazatelka: Dobře. A jaká věková skupina vám teď nejvíce ten klub 

navštěvuje? Nebo je to celé spektrum toho věku? 

Aneta: Tak nejčastěji jsou to děti ve věku 10–12 let, ale je to průměr. To 

znamená, že tu máme 6leté a 15leté. 

Tazatelka: Rozumím. Tak teď už se budu ptát k tomu mému tématu. Co 

si představujete pod nějakým pojmem participace v sociální službě? Vy 

sama za sebe? 

Aneta: Tak ten pojem je nějaká jako spoluúčast se dá říct. Co se týká mé 

osoby, tak třeba souhrn nějakých profesních znalostí pracovníka. Vůbec 

hlídání si hranic, co se týče práce s cílovou skupinou a nějaká hranice 

s osobním životem. 

Tazatelka: A když bychom to vzaly z té druhé strany. Jako, že participace 

klientů v tom NZDM? Jestli si myslíte, že to má nějaké výhody a jestli se 

to u vás nějakým způsobem děje? 

Aneta: Určitě. A tohle je tedy takové strašně obecné téma mi přijde. 

Protože ta spoluúčast… Už jenom tím, že uzavíráme kontrakt s tím 

dítětem, že dítě bude čerpat nějakou sociální službu, tak se spolupodílí. 

Spolupodílí se i na tvorbě individuálního plánu. Zároveň na chodu celé 

té služby. Děti mají práva využívat službu tak, že třeba si mohou 

stěžovat. Tím pádem mohou měnit věci, nebo využívat nějakou kasličku 
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přání, čím také mohou ovlivňovat ten chod pracoviště. Mají právo třeba 

využívat počítač v klubu a tím pádem vytvořit akci pro klub a podobně.  

Tazatelka: A to se u vás děje, že třeba klienti pořádají nějakou akci pro 

ostatní? 

Aneta: Určitě. A my jsme tedy co se týká třeba roku 2019 a roku 2020, tak 

jsme tady měli skupinku, která se učila s pracovníkem. My jsme tomu 

říkali hudební workshop. Učili se tady na bicí, na kytaru a zároveň si 

skládali s pracovníkem písničky, rapovali a vlastně pak vystupovali na 

veřejných akcích. Oni si sami vymysleli, že by tam chtěli něco ukázat  

a podobně. Vlastně si tady vymýšleli celý program, jak ta veřejná akce 

bude vypadat. Nebo tedy, koncept veřejné akce byl jasný, ale jak to jejich 

vystupování bude vypadat a tak. Vlastně se spolupodíleli i na té přípravě 

té veřejné akce. Pomáhali nám tahat kabely, vůbec od technických věcí 

až prostě po samotné vystoupení, po realizaci toho vystoupení.  

Tazatelka: A mohu ještě, oni s tím přišli sami, že by ty workshopy chtěli, 

nebo jste jim to nějak navrhli a oni se zapojili? 

Aneta: Ono to začalo tak nějak přirozeně tím, že jsme tady měli 

pracovníka hudebníka. A tohle se týkalo hlavně dětí… No, ona to byla 

vlastně smíšená skupina, nebyli to jen Romové, ale oni jsou hodně 

hudebně nadaní a celkově u nás klub žije hodně muzikou. A máme tady 

docela dost hudebního vybavení, tak na to normálně cvičí. A pak je 

napadlo, byl to impuls z nich, že by zpravidelněly aktivity, kam bych 

chtěli chodit hrát na kytaru, učit se rapovat, učit se skládat písně  

a podobně. Takže vlastně jo. Ale vzniklo to přirozeně, tím, že jsme to 

s nimi dělali. Tím, že si to pracovník předem připravil, že s nimi prostě 

dnes bude brnkat na kytaru, u toho si s nimi povídat, otevírat třeba 

témata. Nějaká, kterých si třeba všímáme, že třeba… Já nevím, třeba že 

hodně kouří a podobně.  

Tazatelka: Super, jasně… Vy jste říkala, že tam máte nějaké schránky na 

přání a stížnosti a tak dále. Máte třeba ještě nějaké jiné nástroje, kdy ti 
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klienti mohou říct, jak chtějí, aby to v klubu vypadalo? Třeba nějaké 

schůzky? 

Aneta: Jo, tak já ještě zůstanu u toho stěžování a těch přání. Oni to nemusí 

podávat jen do schránky, ale mohou nám to vlastně říct. Je vždycky 

prostor u rozhovoru, my pracovníci na to sami myslíme. Třeba při 

prvokontaktech, když procházejí děti prvokontakty, tak jim 

zvědomujeme jejich práva a povinnosti. A o tom si hodně povídáme. 

Takže tam mají prostor. Zároveň, pokud slyšíme, nebo pozorujeme, že 

by děti chtěly nějaké změny, nebo cokoliv, tak se dá využít… Máme tady 

zavedeno, že se jednou za rok, nebo právě podle té potřeby dělá rada. Že 

se svolá rada a děcka mohou přednést nějaké ty připomínky, řeší se tam 

různá témata. Například pravidla. Minule jsme měli, přesně rok 2020, 

jsme měli takovou schůzku a byla to schůzka nad pravidly. Děti si 

vlastně, starší klienti, si hodně stěžovali na pravidla, že je musí 

dodržovat a podobně. My jsme jim dali možnost se k tomu vyjádřit. Byl 

tam prostor pro změny a podobně.  

Tazatelka: Jak to bylo s těmi pravidly? Proběhly teda nějaké změny? 

Nebo jak to dopadlo? Začali klienti pravidla chápat? 

Aneta: Přijali je dost za své si myslím. Nebo dost… Povedlo se myslím 

trošku, už se nám to tolik nevrací. Pozměnili jsme znění pravidel  

a zkrátili jsme je. Třeba příklad. My máme klub hned u silnice, nemáme 

tady přechod a přechod máme fakt daleko. A pravidlo by mohlo znít 

„Nechodíme přes silnici.“ My jsme to otočili a dali jsme „Chodíme přes 

přechod“. Nebo „Dbáme na své bezpečí u silnice.“ Že ta pravidla jsou 

pozitivně znějící. 

Tazatelka: Jasně, že klienti nemají pocit, že jim jen něco diktujete… 

Aneta: Přesně tak. 

Tazatelka: Do participace patří, nebo třeba u zahraničních organizací, 

tady to moc není vzhledem k legislativě a podobně, že se užívá hodně 

role peer pracovníka. Umíte si představit roli peer pracovníka u vás 
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v klubu? Třeba nějakého klienta, co vám bude nějak nápomocný, ale ve 

smyslu, že by za to byl třeba i placený a byl prostě právoplatným členem 

týmu? 

Aneta: To je asi téma přesně pro nás, protože my jsme zrovna v projektu 

se Slovenskem. Ten projekt jsme vymýšleli před třemi lety, nevěděli 

jsme, že tady bude Covid. Teď ho děláme v online podobě. A to je školení 

pomocníků. To školení pomocníků je pro děti, které jsou zvyklé s námi 

jezdit na výjezdy. Je jim třeba už 15, 16 let. Mají za sebou zkušenost 

s NZDM, s námi. A my jim nabízíme možnost školit se. Je to dvouleté 

školení každý pátek. Pracujeme na jejich kompetencích, zlepšování 

dovedností třeba v oblasti kooperace, komunikace, schopnosti řešit 

konflikty, schopnost sebereflexe. Vlastně oni získávají dovednosti, aby 

s námi potom jezdili jako pomocníci. My přesně jim nedáváme status 

dobrovolníka, stážisty a podobně. Je to pomocník, který si něco vyzkouší. 

Furt je to v rámci sociální práce hodně. Není to osoba jako dobrovolník, 

není to školený pracovník, odborník. Ale jo, ony se ty děcka mohou takto, 

pokud dovrší nějakého určitého věku, tak s námi mohou jezdit na 

výjezdy, na přespávačky, na kempy v roli nějakého pomáhajícího člena 

týmu. 

Tazatelka: To je super projekt.  

Aneta: Jo, teď ho děláme vlastně online. Jdeme hodně teď po potřebách 

těch školených dětí. Ono to moc nefrčí, jak by mělo, jak jsme měli v plánu. 

Protože fungovat online je pro děti, které jsou takhle specifické, dost 

těžké. Takže je to takové pozastavené. Ale makáme na tom. Takže děti 

mají vlastně možnost i takto participovat na chodu naší služby, nebo 

pomáhat při realizaci nějakých programů.  

Tazatelka: A když by se vám to rozjelo, tak by to asi mělo přínos i pro ty 

děti, co nejsou ti pomocníci, ne? 

Aneta: Určitě. Počítáme, že starší děti jsou pozitivními vzory pro ty 

mladší potom. To je vůbec gró i naší práce. I to, jak se pracovníci chovají 

mezi dětmi… To, jak spolu řešíme nějaký konflikt, nebo nedorozumění. 
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Nechci říct konflikt, to moc nevzniká, ale nedorozumění. Jak spolu třeba 

komunikuje muž a žena jako pracovníci. Vůbec nápodobou, co děti 

pozorují, tím se hodně učí. Tím se i normuje klub a podobně. Takže ono 

to funguje i takhle v tomto případě.  

Tazatelka: Umíte si do budoucna představit, když budou třeba tihle 

pomocníci dospělí a fakt to pofrčí... Že by se podíleli na nějakém 

spolurozhodování v záležitostech organizace? A teď myslím v tom 

vyšším rozhodování? 

Aneta: Tohle se mi říká hrozně těžce, pokud nemám konkrétní příklad. 

Já si dovedu představit, že nastane situace, kdy může nějaký šikovný 

člověk mít tu možnost rozhodnout nad něčím. Ale fakt záleží nad čím. 

Mě zrovna aktuálně nic nenapadá. 

Tazatelka: Třeba účast na pohovorech nových zaměstnanců… 

Aneta: No… tak kdyby tady byl někdo hodně šikovný… Asi bych tu 

možnost dala. Ale nevím, zda by bylo vhodné takové dítě vlastně držet 

v nízkoprahu. Jestli bych ho neodkázala spíš někam jinam. Takže moje 

odpověď bude možná i ne. Ale jen z tohoto důvodu. Ne, protože bych si 

nedokázala představit, že tohle nastane, ale myslím si, že takový člověk 

by se měl realizovat někde jinde než v nízkoprahu. Ať už jde klidně na 

nějakou školu se sociálním zaměřením. Ale nemyslím si, už jen kvůli 

střetu zájmů a podobně, že bych v té službě ho udržovala a dávala 

takovou možnost, tomu dítěti. 

Tazatelka: Takže to úskalí by mohlo být vlastně, že byste si tam drželi 

toho klienta, který by to třeba už nepotřeboval… 

Aneta: Přesně tak. A určitě ještě bych tam viděla další úskalí, a to jsou ty 

střety zájmů. Opravdu věřím, že by ten člověk hodně benefitoval. Víc než 

ostatní klienti.  

Tazatelka: Napadá vás něco, co byste v oblasti té participaci mohli více 

rozjet? Nebo třeba doporučení pro ostatní kolegy z NZDM z oblasti 

participace? S čím máte dobrou, nebo špatnou zkušenost? 
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Aneta: Tak ta školení pomocníků děláme teď prvním rokem a je to o tom, 

že tím, jak to nefrčí, tak zkušenosti ještě moc nesbíráme. Nemyslím si, že 

jsem ještě tak kvalifikovaná a že mám takovou praxi, že bych mohla něco 

doporučovat. Co se nám docela daří, co si myslím, že taková dobrá praxe 

je dbát na ty stížnosti a přání. Nabízet dětem tu možnost, zvědomovat 

jim ta práva a povinnosti. Mít pro děti tu možnost v podobě těch rad, 

těch setkávání, kdy se může něco řešit. Ty děti mohou něco realizovat 

samy v tom chodu, v té službě. 

Tazatelka: Takže furt dětem opakovat, že tady ta možnost je a aktivně 

jim to nabízet… 

Aneta: Jako celkově je tohle o právech těch dětí. Vidím v tom přínos 

v sociální práci, mohou z toho být hezké individuální plány. Vůbec jako 

vracet se k situacím a podobně, to mi přijde hrozně fajn. 

Tazatelka: Díky moc za rozhovor.  

 

Rozhovor 6: Tomáš 

Tazatelka: Dobrý den. Můžete prosím na úvod říct, kolik je vám let, jak 

dlouho děláte v sociálních službách a jak dlouho v NZDM? 

Tomáš: Je mi 35 let, sociální práci dělám 10 let a v NZDM 5 let. 

Tazatelka: Co si vy sám za sebe představujete pod pojmem participativní 

přístup v sociální práci? 

Tomáš: Mně se představí možnost umožnit klientům nějakou spolupráci. 

Třeba na chodu klubu, podílet se na programu a takových dalších 

věcech. Určitě je dobré, aby klubáci věděli, že si o svém životě rozhodují 

sami a my jim v tom jenom pomáháme volit správnou cestu  

a dopomáháme jim k jejich cíli. 

Tazatelka: Takže pokud jde o rozhodování v jejich životě, tak u vás na 

klubu mohou tuhle schopnost nějak trénovat… 
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Tomáš: Ano… 

Tazatelka: Máte pro tu participaci nějaké nástroje? 

Tomáš: Máme… Před dvěma lety jsme začali s **** radou. Což znamená, 

že máme jednou do měsíce setkání s klienty, kde mají možnost právě 

pracovat na chodu klubu. Vybírají preventivní téma měsíce, vybírají 

mimoklubovou akci a mohou tam dávat další podněty. Ať je to 

k pracovníkům, programu, nebo k čemukoliv ostatnímu. Nyní bylo 

zajímavé, v době Covid, že za námi přišli sami patnáctiletí klubáci 

s návrhem. Že nechtějí konzultovat jen jeden pracovník na jednoho 

klubáka, jak je to teď kvůli Covid opatření. Ale, že když jsou třeba čtyři 

kamarádi, kteří se stejně venku schází… Tak, že se dočetli, že by jich 

mohlo být až pět na klubu a chtěli by se tedy domluvit na konzultacích 

pro čtyři plus pracovníka… 

Tazatelka: Takže oni si to dohledali, sami přišli a vy jste jim to tedy 

umožnili… 

Tomáš: Protože to není v rozporu s pravidly a opatřeními, tak jsme jim 

vyšli vstříc. 

Tazatelka: Jak prosím probíhá ta ***** rada? Zda to má nějakou strukturu, 

zda to vede pracovník nebo klient… Jestli tam řešíte pravidla klubu? 

Tomáš: Rada má svou strukturu. Jsou dané body, kterých se dotkneme. 

Na začátku se vždy proberou pravidla, která si klubáci na první radě 

vymysleli, postupně je i aktualizujeme, něco vyškrtneme, něco 

přidáme… 

Tazatelka: Pravidla té schůzky? 

Tomáš: Ano… Vede jí pracovník, který to má na starost. Máme „mluvící 

rukavici“, což znamená, že mluví jen ten, kdo tu rukavici aktuálně má. 

Tazatelka: Děkuji. Máte tam ještě nějaké další nástroje? Nějakou 

schránku stížností a přání? 
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Tomáš: Ano. Klubáci jsou i často tázáni, abychom měli jistotu, že vědí, 

jak si stěžovat, jak vyjadřovat svá přání, názory. Zda vědí, že si mohou 

stěžovat i anonymně a my na to budeme reagovat. Takže máme 

schránku, ale pravdou je, že k nám mají takovou důvěru, že chodí přímo 

za námi a schránka je využívána minimálně. Máme schránku důvěry  

i na terénu na škole, kde se na nás obrací i děti, které nejsou našimi 

klubáky. Nechávají tam na sebe kontakt a my jim potom odepíšeme. 

Tazatelka: V zahraničí se mnohdy podporuje role peer pracovníka. Vím, 

že zatím to tu moc není, ale u vás je třeba dobrovolník, který má za sebou 

nízkoprahovou službu. Můžete mi k tomu něco říct? Jestli je to nějaký 

přínos, že za sebou dobrovolník ten nízkoprahový klub má? 

Tomáš: Myslím si, že určitě. Když klubáci vidí, kam to může jeden z nich 

dotáhnout, že se stane v něčem opravdu dobrý a může předávat své 

zkušenosti ostatním… Tak si myslím, že to je velice důležitá věc. Je to pro 

ně hlavně dobrá motivace. 

Tazatelka: Takže on funguje jako pozitivní vzor? 

Tomáš: Přesně tak. 

Tazatelka: A vaši klienti ví, že dobrovolník navštěvoval nízkoprah? 

Tomáš: Ano, vědí. 

Tazatelka: Když byste si představil roli peer pracovníka se vším, co 

k tomu patří. Třeba, že je placený, účastní se porad. Uměl byste si to 

představit u vás na klubu? Že by nějaký starší klient, se kterým máte 

vzájemnou důvěru, ta práce už je delší… Že by po tom 18. roce u vás 

působil v roli peer pracovníka? 

Tomáš: Myslím si, že by rozhodně nebylo dobré, aby po 18. roku, do kdy 

může být naším klientem se okamžitě stal peer pracovníkem. Protože by 

ho klienti znali, my bychom ještě neměli jistotu, že zvládne tu pozici, 

když je jen o rok starší. Kdyby takový pracovník nastoupil, tak je určitě 

dobré, aby to bylo třeba po 5 letech, kdy už bude mít za sebou nějaké 
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další životní zkušenosti, na kterých může ukázat, že to zvládnul, že se 

někam posunul.  

Tazatelka: Čemu by prosím vadilo, že ho klienti znají? 

Tomáš: Myslím si, že tam by byl možná problém v tom, aby nevynášel 

informace, které nejsou pro ostatní klubáky. Protože je s nimi denně 

v kontaktu, chodí s nimi ven, může se podříct, to by mohlo být 

kontraproduktivní. Navíc se domnívám, že ten pracovník má být určitě 

o pár let starší než klient. A určitě je dobré, aby měl trochu odstup. Aby 

nepřešel z role do role okamžitě. A navíc, by měl mít za sebou nějaké 

výcviky. Minimálně kurz pracovníka v sociálních službách, aby to mohl 

dělat. 

Tazatelka: takže, kdyby to byl třeba člověk z jiného klubu, bylo by mu 

dejme tomu 22 let, ale přinášel by nějakou svou osobní zkušenost 

z NZDM, tak by to šlo? 

Tomáš: Ano, to jo. To si umím představit. 

Tazatelka: Umíte si představit, že by se někteří klienti podíleli 

v záležitostech organizace? Třeba na tom, kdo bude v organizaci 

pracovat? Byli účastni u pohovorů a tak? 

Tomáš: Tak asi to nevylučuji… Ale zase na druhou stranu by to bylo 

v rozporu s naši metodiku. My se snažíme, aby u pohovoru byla 

ředitelka a třeba dva pracovníci týmu. Aby tam nesedělo na jednoho 

člověka 10 dalších osob. Navíc si myslím, že vybírat nového případného 

kolegu má vybírat hlavní tým. 

Tazatelka: Někde třeba dělají, že v nějakém kole výběrového řízení přijde 

ten uchazeč do klubu a pak mají klienti právo veta. Umíte si to u vás 

představit? 

Tomáš: Nemyslím se, že až tolik by měli participovat na tom, jaký kolega 

nastoupí. Protože, i když ho vidí poprvé v životě, tak většinou volí podle 
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sympatií. Ale nemusí být schopni dohlédnout toho, jaké má zkušenosti  

a zda bude moct vést klienty v oblasti sociální práce. 

Tazatelka: Je něco v oblasti participace, kam byste se třeba chtěli 

posunout? 

Tomáš: My jsme našim klientům nabízeli, zda by nechtěli vést 

workshopy pro své vrstevníky. Zatím se nám to nepodařilo… Většinou 

to ztroskotalo na tom, že nebyli spolehliví. I když se jim umožnil prostor, 

čas, tak nakonec třeba nepřišli. Ale určitě to do budoucna nevzdáváme  

a pracujeme na tom. 

Tazatelka: Čím si myslíte, že by to mohlo být? Třeba, kdybyste jim za to 

něco nabídli? Nějakou symbolickou odměnu a teď nemyslím peníze. 

Mohli by být více motivovaní? 

Tomáš: To si nemyslím. My jim často dáváme různé odměny, materiální. 

Myslím si, že spíš musíme pracovat na jejich sebevědomí, vytrvalosti, 

aby byli schopní dovést věci do konce. Aby to nebylo, že se jen pro něco 

nadchnou, ale pak to nedokončí.  

Tazatelka: Vím, že jste měli u vás v klubu problémy se sousedstvím. Že 

sousedé netušili, co to NZDM je… Probíhaly konflikty s veřejností… Vy 

jste nějak zapojovali klubáky do toho, aby se pohled veřejnosti na NZDM 

zlepšil. Můžete prosím o tom něco říct? 

Tomáš: My jsme měli problém se sousedy, kteří sousedí přímo s klubem. 

Je tam i hřiště. A několik starousedlíků volalo policii nejen na naše 

klienty, ale i na matky s dětmi a další lidi na tom hřišti. Když jsme měli 

před Vánoci workshop a vyráběla se vánoční přáníčka… Tak několik 

klubáků napadlo, že bychom mohli udělat přáníčka i pro okolní domy. 

Byli tedy vyslaní, spočítali, kolik je schránek, kolik přáníček je reálně 

potřeba. Pak se dva dny po sobě přáníčka vyráběla, která se pak roznesla. 

Udělalo se z toho i moc pěkné video. Tím jsme třeba utužovali vztahy 

s okolím. Klubáci taky třeba před klubem a v okolí uklízí… 
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Tazatelka: Vy pracovníci se asi také snažíte zvyšovat povědomí o klubu 

v pozitivním světle… 

Tomáš: Snažíme se, abychom byli vidět v novinách, na Facebooku… 

Snažíme se, i když vyleze před klubem, kde jsou naši klubáci a nějaká 

starší osoba na nás křičí „Tak si je srovnejte!“ Tak za ní jdeme a uctivě  

a slušně se jí snažíme předat nejzákladnější informace. Jak to funguje  

a za co jsme zodpovědní jako pracovníci a za co již nikoliv. 

Tazatelka: Vy jste dělali i nějakou vernisáž a den otevřených dveří, 

vlastně i pro rodiče… Mohli byste prosím něco říct k téhle akci? 

Tomáš: Máme pro klienty spousty workshopů. Tohle byl fotografický 

workshop, kde se za rok průběhu vybraly fotografie, které se vyvolaly. 

A pak se pozvali rodiče, učitelé i okolí… Mohli se podívat na to, co se na 

klubu dělá a jak se tam tvoří. 

Tazatelka: To se asi klubáci mohli cítit dobře… 

Tomáš: Ano, myslím si, že někteří viděli poprvé zájem svých rodičů  

o něco, co dělají. 

Tazatelka: Tak to je muselo posílit… Co si prosím myslíte o tom, co 

někoho kvalifikuje v tom, aby mohl druhému pomáhat s potížemi? 

Mohou si klubáci pomoci někdy sami mezi sebou více, než jim jste 

schopni nabídnout vy? 

Tomáš: Myslím si, že jak v čem. Pokud jsou to třeba otázky nízkého 

sebevědomí, tak se mohou navzájem podpořit lépe. To vyzní lépe od 

vrstevníků… Také situačními intervencemi, kdy jsme svědky, když třeba 

jedeme metrem a nějaký klubák se předvádí a druhý mu řekne 

„Nechovej se jako idiot.“ Tak to má asi lepší efekt, když mu to řekne 

někdo z jeho řad než pracovník.  

Tazatelka: Děkuji za rozhovor. 
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Rozhovor 7: Martin 

Tazatelka: Dobrý den. Mohl byste prosím říct, jak dlouho děláte 

v sociálních službách a jak dlouho v NZDM? 

Martin: Tak ten údaj bude stejný. V sociálních službách i nízkoprahu to 

budou čtyři roky. 

Tazatelka: Co si vy osobně představujete pod pojmem „participativní 

přístup“ v sociální práci? 

Martin: Já si pod tím představuji přístup, který se snaží klienty zapojit 

v rovině ať už na chodu té služby, nebo třeba co nejvíc na změně jejich 

nepříznivé situace. A oba ty přístupy vedou k posilování kompetencí 

klientů. To si pod tím představuji. Byť musím říct, že nějak teoreticky to 

nastudované nemám. 

Tazatelka: Jaké výhody může přinést participace klientů v NZDM? Vy 

jste říkal, že je to nějaké posilování kompetencí… Napadá vás ještě něco? 

Martin: No, posiluje to kompetence jak našich klientů a klientek, tak to 

posiluje určitě i vztah a důvěru mezi pracovníky a klienty. Tím pádem to 

otevírá širší pole pro hlubší práci v obecné rovině.  

Tazatelka: Máte na klubu nějaké cílené aktivity, nástroje pro 

participování klientů? 

Martin: Snažíme se mít ideálně každý měsíc na klubu setkání s klienty, 

které je deklarované v rámci klubového programu. Protože máme každý 

měsíc nějaké určité téma. To téma je zaměřené na nějakou preventivní 

rovinu. Někdy více takovou ostřejší, jako je téma, které se zabývá 

drogami, nebo podporou v nějakém bezpečném sexuálním životě  

a podobně. Někdy je to volnější téma, například… V uvozovkách 

„volnější téma“, jako je hledání vztahů, nebo vzorů v rodině. Nějaká 

taková identitní témata. Nebo identitní témata zaměřená na jedince, 

třeba na zvládání agrese. Právě v rámci těch měsíčních programů máme 

to setkání, kterému říkáme klubový parlament. Jak ten název vypovídá, 
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tak tam má být slyšet hlas našich mladých, kteří k nám chodí. Tam 

přinášíme témata jak my pracovníci, tak vybízíme přítomné klienty, aby 

přinesly svá témata. Jestli mají třeba něco k chodu klubu, co by rádi 

změnili, přinesli nějaký podnět, námět. 

Tazatelka: A ten parlament má nějakou strukturu danou, je ta diskuse 

nějak řízená? Nebo to vychází ze situace? 

Martin: Asi od každého trochu. Nicméně bych řekl, že to je řízená 

diskuse. V tom smyslu, že ji řídí pracovníci, kteří otevírají ten parlament. 

Účast na klubu je v tu dobu dobrovolná. Kdo se nechce účastnit, má 

možnost tu dobu v klubu nebýt, není to nic povinného. Stejně jako celá 

služba, která je dobrovolná… Zároveň vyžadujeme respekt, aby ti, co se 

nechtějí účastnit na klubu nebyli a dali prostor těm, co se účastnit chtějí. 

Když parlament začíná, tak máme takovou velikou plachtu, kde máme 

sepsaná nějaká úplně elementární pravidla. Jedním z takových pravidel 

je vzájemný respekt a bez urážek. To je asi obecné pravidlo, se kterým se 

v nízkoprahových službách pro mládež pracuje. Druhým pravidlem je, 

že mluví jen jeden a neskáčeme si do řeči. Třetím pravidlem je, že má 

každý možnost se vyjádřit. 

Tazatelka: Tahle pravidla, když začínali klubové parlamenty, jste 

domlouvali společně s klienty? 

Martin: To je dobrá otázka, ale já jsem u toho nebyl. Přišel jsem před 

čtyřmi lety do procesu, který takhle frčel. Na tohle neumím odpovědět. 

Ale jen bych dodal, jak jste se ptala, jestli je to nějakým způsobem řízená 

diskuse… Tak právě potom, co se projedou vždy tahle pravidla, tak vždy 

požádáme někoho z klientů, aby psali zápis z té schůzky. Dostanou 

papír a píšou… Máme několik lidí, kteří když jsou na klubu, tak o to 

zapisování opakovaně vyloženě stojí. Tak to je prima. A během procesu 

toho parlamentu to zvládají a maximálně se na nás třeba obrátí a doptají 

se, jestli „tohle a takhle“… V tom vidím posun za ty čtyři roky, že se nám 

na našem klubu daří je více zapojovat do procesu. Akorát je potřeba 

dodat, že ne vždycky se to podaří… Někdy v nízkoprahových klubech 
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nejsou třeba klienti, není vhodné složení skupiny, nálada, vibe a ne vždy 

to proběhne. Nicméně se snažíme tu pravidelnost držet. 

Tazatelka: Takže já si to shrnu trochu. Je to pracovníky řízená aktivita, 

jsou tam daná nějaká elementární pravidla, klienti zapisují a snažíte se 

držet pravidelnost. Klienti se mohou účastnit všichni, ale zároveň pokud 

někdo nemá zájem zúčastnit se, tak má možnost jít na chvilku pryč 

z klubu. 

Martin: Ano. Výjimečně, když je venku ošklivo, hnusně… Tak děláme 

dohodu, že mohou být ve vedlejší místnosti. My máme jeden takový 

veliký prostor, takže my třeba nemáme úplně něco, jako je kontaktní 

místnost. K tomu slouží kanclík. Ten prostor je rozdělený na vstupní část, 

kde je to odděleno závěsem a je tam kuchyňka. Tak tam mohou třeba být. 

Když to zvládají, tak zvládají. Když ne, tak je požádáme, aby klub 

opustili na chvilku. Stejně jako ti, kteří se ze začátku účastní, ale nejsou 

schopni ta pravidla respektovat. 

Tazatelka: Jasně, děkuji. Máte na klubu asi nějaká pravidla, teď hovořím 

o klubových pravidlech, ne o těch parlamentních… Probíráte třeba 

s klienty ta pravidla? Dochází k nějakým revizím s nimi? 

Martin: Zrovna třeba na těch klubových parlamentech občas 

připomeneme ta pravidla, nebo nová pravidla, na kterých jsme 

pracovali. Třeba předloni to byla pravidla, která se týkala živého vysílání 

na klubu. Nebo jsme udělali nové pravidlo „beze zbraní“, tak aby lidi 

nenosili třeba boxera, nebo pepřák. To si mohou uložit u nás,  

u pracovníků. Takže když se objeví nějaká taková nová pravidla pro 

všechny, tak ten klubový parlament je platforma, kde s nimi všechny 

seznamujeme a je to součástí toho zápisu, který pak visí na nástěnce. Na 

ten pak můžeme odkazovat i ty, kteří třeba na parlamentu nebyli. Obecně 

ta revize pravidel probíhá, když přichází někdo nový do služby  

a probíhá prvokontakt… Tak požádáme klienty a klienty, jestli by nám 

s tím nepomohli a v tu chvíli z mého pohledu participují na chodu té 

služby. Zvlášť, když je to třeba kamarád, kamarádka, tak nám s tím takto 
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pomáhají. Mám takovou zkušenost z minulého týdne a fungovalo to 

velmi dobře. 

Tazatelka: Mimo ta setkání, máte ještě nějaké nástroje. Třeba nějaké 

schránky, knihy? 

Martin: Máme i schránku na přání a stížnosti. S tím jsou seznámeni tedy 

seznámeni při vstupu do služby a znovu při uzavírání smlouvy, která se 

u nás uzavírá ideálně až po pěti setkáních. Kdy už se jeví, zda člověk chce 

tu službu využívat nebo ne a můžeme spolu pracovat na nějaké zakázce. 

Většinou se v té schránce objevují nějaké srandy, nějaké fórky. Nebo se 

tam půl roku neobjeví nic. Nějaká zásadní stížnost… Nevím, možná dvě 

za tu dobu, co tam pracuji, co jsme řešili. Týkalo se to nějaké situace, 

vztahu s pracovníkem a klienta. Což bylo dobré, že jsme na to mohli 

reagovat, měli jsme od nich zpětnou vazbu. Bylo to anonymní, v tom my 

je podporujeme. Pak vyjádření k té stížnosti viselo měsíc na nástěnce. 

Máme na to nějaký vnitřní řád a postup, se kterým jsou seznámeni 

klienti, visí to i na klubu, podle toho jedeme. 

Tazatelka: Když jsme spolu telefonovali, tak jste říkal, že jste u vás 

zkoušeli nějaké dobrovolníky z řad klientů? 

Martin: No, minulý rok jeden klient, kterému už kvůli věku končila 

možnost využívání služby… Tak s ním máme dlouho, v podstatě od té 

doby, co klub začal… Tak velmi dobře navázaný vztah. Nějakým 

způsobem fungoval jako autorita pro partu, dokázal se za nás 

pracovníky postavit v určitých konfliktnějších situacích během služeb na 

klubu. Takže jsme si řekli, že je to mladý člověk, se kterým bychom rádi 

ještě pracovali. Začali jsme přemýšlet o spolupráci s ním v nějaké peer 

rovině. A na základě nějakého konceptu role model, pozitivního vzoru 

pro naši cílovou skupinu v lokalitě. Jelikož moc pozitivních vzorů 

zevnitř skupiny, z lokality, se jí moc nedostává. Zkusili jsme s tím 

pracovat, ale pak do toho zásadně vstoupil Covid.  

Tazatelka: Takže do toho vstoupil Covid a počítáte s tím, že by se pak 

pokračovalo? Nebylo to, že by to nějak selhalo… 
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Martin: Ne, ne… My jsme nejdříve chtěli udělat nějakou zkušební 

spolupráci v rámci klubu. Poté, co mu smlouva k využívání služby 

skončila z důvodu věku. Udělali jsme nějakou domluvu, naplánovali 

jsme společně s jeho organizací fotbálkový turnaj na klubu, a to se 

podařilo. Fungoval tam velmi dobře a zodpovědně. To bylo podmínkou, 

a on to věděl dopředu, že dál můžeme pracovat na konci září a října, kdy 

máme dvě větší akce. Jedna je oslava narozenin klubu a druhá je ještě 

jedna větší. Na obou těch akcích by nám pomáhal jak s přípravou, tak 

s úklidem. Zároveň i pomoc s nějakým třeba uklidňováním situace, my 

to nazýváme „antikonfliktní tým“. Většinou to musí obstarat pracovníci, 

ale právě tím, že má určitý přirozený respekt a autoritu u skupiny, tak  

i jemu to dávalo smysl. 

Tazatelka: Super. A kdyby to spolupráce nějak dopadla… On by byl 

členem vašeho týmu v roli peer pracovníka. To by bylo dobrovolné, nebo 

by za to měl nějakou mzdu? 

Martin: Přesně tak. Nejdřív je ta testovací spolupráce, jestli to jde. Ta byla 

v rovině dobrovolné. Věděl, že když se to osvědčí, tak půjdeme i do 

dohody o provedení práce. Takže tam jde i o posilování jeho kompetencí, 

získání nějaké pracovní zkušenosti. Dále bychom s ním pak mohli 

pracovat v terénní službě, kde pracujeme s lidmi až do 27. narozenin. 

Tam tedy byl ten cíl. Aby z toho on měl nějakou zkušenost individuálně 

a zároveň tu zkušenost přinášel do té skupiny. Je to pro ně ten člověk, 

který je známý, uvěřitelný. Tedy ten člověk, který jde z té komunity  

a někam to dotáhl. Tady to jsou základní krůčky, ale důležité. Alespoň 

z našeho pohledu. 

Možná ještě dodám prakticky… Proběhl ten fotbálkový turnaj a ty akce, 

oslava narozenin, to bylo připravené, a i s ním domluvené, ale nedošlo 

k tomu, protože jsme to asi o den nebo dva museli stopnout kvůli 

podzimní vlně Covid. Během podzimu jsme nevěděli, jak se ta situace 

bude dále vyvíjet. Jestli třeba tu druhou plánovanou akci budeme moct 

udělat později, ukázalo se, že ne. Ale máme domluvu, že se během jara 

letošního roku zase spojíme přes sociální sítě a domluvíme, jak dál. 
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V jaké bude situaci, kde bude dál v životě. Takže jsme si domluvili 

možnost tohohle kontaktu a navázat tam, kde jsme skončili. Takže 

uvidíme, je to otevřené. Nicméně, my jsme to dali i jako nějaký cíl naší 

služby. Vidíme to jako důležité. Takže jsme to rozšířili i na práci se 

staršími klienty klubu. Nejen těm, co končí smlouva. Jako byla situace 

tohoto, už bývalého, klienta. A máme vytipované dva, tři, čtyři lidi…  

A z nich by to šlo třeba jen se dvěma, abychom se na tom úplně nevařili 

a byl tam nějaký prostor pro podporu tomu člověku. Aby to nebylo jen 

povrchní. Tak uvidíme, jak tu službu budou využívat a máme právě 

vytipované lidi, se kterými máme ten vztah navázaný delší dobu. Došlo 

tam s nimi docela k dobré práci za ty roky a oni mají důvěru v nás jako 

pracovníky. Takže se to snažíme takhle nějak trochu rozšiřovat. 

Tazatelka: Takže máte i další, u kterých si umíte představit, že by vám 

byli do budoucna nápomocni… 

Martin: Jako zkoušíme to, mapujeme to. Kdybychom to nezkoušeli, tak 

se nic nedozvíme. 

Tazatelka: Umíte si představit, že tihle klienti, se kterými máte navázaný 

dlouhodobý kontakt, jsou už starší… Že by se podíleli na nějakých 

záležitostech organizace? Při výběru nových zaměstnanců, účast na 

pohovorech, účast na poradách… 

Martin: Pokud by byla nastolena nějaká dlouhodobá peer spolupráce, tak 

určitě o tom můžeme začít uvažovat. My takhle daleko nejsme a pokud 

by to šlo tím směrem dlouhodobější peer spolupráce, tak já osobně bych 

to tak viděl. Zatím to není téma, které bychom diskutovali. To třeba by 

peer pracovník případně chodil na nějaká intervizní setkání klubu 

případně jiných týmů v organizaci… Záleželo by na podobě té peer 

spolupráce. Jestli by to byli nějaké jednorázové věci, které by se více 

týkali nějakých aktivizačních věcí, volnočasových, jako je ten fotbálkový 

turnaj. Nebo případně těch větších akcí nad rámec sociální služby, které 

nazýváme zábavně motivační akce. Nebo třeba výjezdových akcí, kde by 

ti lidé mohli fungovat v peer rovině… 



115 
 
 

Tazatelka: Nebo toho terénu, jak jste říkal… 

Martin: Nebo toho terénu. Jo, to je důležité, aby to nebylo omezené jen 

na službu klubu, ale že to bude otevřené i terénní službě. A odpověď na 

to, jestli by se podíleli na nějakém zásadním rozhodování v organizaci, 

případně výběrovém řízení zaměstnanců, to je ještě hodně daleká cesta. 

Takhle myslím, že nemá smysl v tuhle chvíli ještě ani moc koukat za mě. 

Možná jen dodám, že si dokážu takovou situaci představit, bylo by to 

prima, bylo by to dobrý, ale tam nejsme.  

Tazatelka: Můžete říct, jak reagovali stávající klienti na roli toho peera 

v rámci toho fotbálkového turnaje? 

Martin: Ti, co byli na tom fotbálku na to reagovali velmi dobře, rozuměli 

té situaci. Bohužel pak to utnul ten Covid. Měli jsme pak v plánu s tímhle 

člověkem, který tu službu už nemůže využívat kvůli věku… Tak  

o nějakou reflexi a diskusi s lidmi na klubu. Ohledně toho jeho působení 

v peer rovině. To je plánované i na letošek, až to pandemická situace 

dovolí, že bychom s ním udělali nějakou individuální reflexi. Co mu to 

dalo, co mu to vzalo, jestli ho to obohatilo. 

Tazatelka: Já to tu nemám, ale jak jsem vedla již několik těch rozhovorů, 

tak mě k tomu napadá… Vyloženě peera kromě vás nikdo nezavádí. 

(pozn. z mých respondentů) A já se ptala proč, a od někoho jsem se 

dozvěděla, že by nechtěl, aby někdo takto šikovný byl závislý na službě. 

Aby k ní byl pořád připoutaný. Tahle rizika budete řešit? Nebo to 

neberete jako riziko? 

Martin: Rozumím otázce. Riziko to je určitě. Zároveň z mého pohledu, 

tím že ten klub máme nastavený do 19. narozenin, tak to považuji za 

velmi mladý věk. Ti lidi jsou ještě hodně nehotoví. Když si vzpomenu 

sám na sebe v 19 letech, tak jsem měl kolem sebe rozhodně velkou 

podpůrnou síť… kontaktů, rodiny a dalších míst, kde jsem se mohl nějak 

rozvíjet a stavět se na vlastní nohy. Naopak tedy vidím riziko spíše 

v tom, že z té služby člověk odchází a pořád tu síť nemá vytvořenou. 

Ještě bych dodal k té závislosti na službě.  Že se mění ta role toho člověka. 
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Není klientem. A to se s ním dá pracovat a posiluje to tu pozitivní funkci 

role model pro tu komunitu. My ty pozitivní vzory prostě nemáme. 

Konkrétně tam, kde působíme my, tak ti lidé z té skupiny, co by měli být 

pozitivním vzorem, tak nejsou. A jak jinak má být tím vzorem, než 

kontaktem s cílovou skupinou? A tohle peer rovina nabízí.  

Tazatelka: Napadají vás ještě nějaká doporučení z té participativní 

oblasti? Něco, s čím máte dobrou, špatnou zkušenost? 

Martin: To bych se vrátil k tomu klubovému parlamentu… To budou tak 

tři roky, kdy jsme hodně řešili vztahy se sousedy, protože náš klub je 

umístěný přímo na hlavní ulici v obytném domě. Takže tam logicky 

dochází ke shluku mladých lidí, kteří tam tráví svůj volný čas  

a docházelo tam ke konfliktním situacím. Tenkrát jsme to dost řešili,  

a tak jsme se trochu snažili tu zodpovědnost přenášet té skupině. Nějak 

jsme to řešili my pracovníci a velmi soustavně jsme se snažili s tou naší 

partou pracovat. Že se to opravdu děje, jaká rizika hrozí, že případně, 

když budou stížnosti, tak i uzavření klubu. Nakonec žádná stížnost 

podaná nebyla, ale měli jsme zprávy od sousedů, že o tom uvažují. Nosili 

jsme to opakovaně na ty klubové parlamenty a říkali jsme „Hele, jak to 

budeme tedy řešit? To by chtělo, aby ten klub nezavřeli.“ To jsme přinesli 

my, jako pracovníci, že je třeba nastavit nějaké pravidlo. Ale nakonec 

výsledná podoba pravidla a jaké sankce za to hrozí, tak finální podoba 

byla navržena i odhlasována od lidí, kteří na tom klubovém parlamentu 

byli. Tam třeba nějaké sankce, například, že pokud to člověk nebude 

dodržovat, tak ten den je pro něj klub už úplně uzavřený… Tak byly 

přísnější, než jsme přinášeli my. Ale ti lidé na tom parlamentu to tak 

chtěli a nechali jsme to podle nich, a to pravidlo dodnes platí. Takže už 

skoro 3 roky a ukázalo se jako nosné a dobré. Takže je to výsledek těch 

lidí, co do klubu chodí a dodnes s ním pracujeme. 

Tazatelka: Takže je pro ně snazší ta pravidla dodržovat, když si s nimi 

přišli oni? 
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Martin: Je… Dokonce to třeba někdy porušili, ale akceptovali tu sankci, 

protože znali důvody pravidla a bylo to dobře srozumitelné celé té 

skupině, která dominantně na ten klub chodila, částečně ještě chodí.  

A nám se s tím dobře pracuje, protože na to můžeme odkázat „Hele, 

tohle je pravidlo od lidí, kteří na klub chodili a hodně to s těmi sousedy 

řešili.“ Takže já se mohu opřít o pohled těch mladých, že to není jen 

pohled nás staroušů. 

Tazatelka: Moc děkuji. Napadá vás k tomu ještě něco? 

Martin: Možná, že jsme se bavili o různých nástrojích, ale ta participace 

se děje při běžných každodenních věcech. Jako je oprava závěsů, výměna 

žárovek. Dělali jsme skřínku na hry, protože se nějaké ztrácely, tak jsme 

dělali dvířka, dávali jsme zámky… Měli jsme pak takové pracovní 

workshopy, tak mi klienti pomáhali řezat, hoblovat… Tohle je za mě  

i participace na tom chodu služby, na tom prostoru, která posiluje 

zodpovědnost za společně sdílené věci. Na druhém klubu organizace, 

tak tam dělají klubovou zahrádku. Mohou ji udělat venku, tam pěstují 

věci, taky mají dílny, taky mají klubový parlament. Teď tam mají také 

představu, že by jeli v určité peer rovině. Mají klienta, který by táhl 

rapové workshopy. Tam chtějí jít touto cestou letos, tak budeme držet 

palce. 

Další rovina by mohla být, že bychom s klienty pracovali na podobě 

participování v tom veřejném prostoru. Třeba nějaká iniciace nějakého 

hřiště, podobě hřiště. Vím, že takto pracují v Brně. Že dávali dohromady 

nějaké skate parky. Klienty zapojili do výsledné podoby toho parku, a to 

mě připadá bezvadné.  

Tazatelka: Že byste měli třeba na starost správu nějakého prostoru, když 

by se to povedlo? Nebo vyloženě třeba domluvit s městskou částí, aby se 

klienti mohli zapojit do toho, co oni na to hřišti chtějí?  

Martin: Přesně tak. Nebo i nějakým dílčím způsobem pomoci 

s vybudováním takového prostoru. 



118 
 
 

Tazatelka: Skvěle, tak to budu držet palce a děkuji za rozhovor. 

 

 


