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Anotace 

Bakalářská práce „Srovnání nabídky NZDM s očekáváním uživatelů“ pojednává o 

nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež jako poměrně novém druhu sociální 

služby. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první části je blíže vysvětlen 

pojem NZDM a princip nízkoprahovosti a dále je zde popsána nabídka tohoto zařízení. 

Součástí je i stručná historie vzniku nízkoprahových klubů v České republice a 

zakotvení NZDM v legislativě. V praktické části je pak popsána sonda mezi uživateli 

konkrétního nízkoprahového klubu Jahoda na sídlišti Černý Most v Praze 14. V ní je 

zjišťováno pojetí uživatelů o pojmu nízkoprahový, o nabídce nízkoprahového klubu a 

očekávání uživatelů.  Sonda je rozdělena na 3 části. První část se zabývá skupinou 

uživatelů, kteří přišli do NZDM poprvé, druhá část je zaměřena na uživatele, kteří již 

nízkoprahový klub navštěvují delší dobu a poslední část se zabývá změnou pojetí 

NZDM u „nováčků“ po delší době navštěvování nízkoprahového klubu. Tato empirická 

sonda vznikla nejen pro účely bakalářské práce, ale je prvním krokem pro další 

systematičtější zkoumání daného zařízení, tak aby jeho poskytování sociálních služeb 

bylo co nejkvalitnější.  

 

Annotation 

Bachelor thesis „Comparation of NZDM offer with users expectation“ discuss the low-

treshold clubs for children and youth like a nearly new kind of social service. Thesis is 

sectored for teoretical and for practical parts. In the first part is discussed idea NZDM 

and the canon of lowlandings. There is a part about history and basements of low-

treshold clubs in Czech republic and the moorings of NZDM in a law. There is a 

description of an exploring coil which was used between Jahoda low-treshold club on 

Černý Most ward in Prague 14 in practical part. This part of thesis locates users 

conception about the perception „low-treshold“, about supply of low-treshold club and 

about users expetancy. The coil has 3 parts. The 1st part is about users, who came to the 

NZDM first time, the second part is about users, who are coming to the NZDM rarelly 



for a long time, and the last part of the coil is about change of conception of NZDM by 

the firts time users after visiting low-treshold club for a longer time. The empirical coil 

became not only for the bachelor thesis, but it should be the first step  for next 

systematic testing of the low-treshold club as well as it needed for better functional for 

users. 
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Úvod 

Nízkoprahové kluby (oficiálně Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – 

NZDM) jsou v současné době už zavedenými zařízeními. I když na území ČR fungují 

teprve krátce (od druhé poloviny 90. let) dokázaly se zařadit mezi významné sociální 

služby pro děti a mládež. Jejich význam je z mého pohledu jedinečný, žádná jiná 

sociální služba nedokáže tak dobře pracovat s dětmi a mladistvými, reflektovat jejich 

potřeby a pomáhat jim s jejich problémy. Ne nadarmo zvolila Česká asociace streetwork 

pro NZDM motto „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyplňují bílé místo v 

kontaktu společnosti s dospívající populací“. 

Význam NZDM je nezpochybnitelný, to ano, ale uvědomují si i návštěvníci 

klubu jejich význam a přínos? Vědí, co jim NZDM může nabídnout? Co od pobytu v 

klubu očekávají? Právě na to jsem se zaměřila v praktické části své práce. Snažila jsem 

se zjistit, co děti od NZDM očekávají a zda jim klub nabízí to co chtějí. Ve své sondě 

jsem se zaměřila na cílovou skupinu 6 – 15 let, především na děti mladšího školního 

věku. Pro ně je totiž hlavní náplní volného času hra a volnočasové aktivity jsou to 

hlavní co v klubu hledají. Zajímalo mě tak, zda si jsou schopny uvědomit i jiný význam 

NZDM a to např. konkrétně v pomoci, kterou jim může nabídnout, když budou 

potřebovat.  

Svou práci jsem rozdělila na dvě části. V té první, teoretické, se zabývám tím, co 

je to NZDM, jaké místo má v systému sociálních služeb, co znamená princip 

nízkoprahovosti a co může nízkoprahový klub svým uživatelům nabídnout. V druhé 

části pak v praxi ověřuji povědomí dětí o NZDM, o jejich nabídce a zjišťuji co od 

pobytu v nízkoprahovém klubu očekávají.  

Sondu jsem realizovala mezi uživateli nízkoprahového klubu Jahoda, který se 

nachází na sídlišti Černý Most v Praze 14. Jeho cílovou skupinou jsou právě děti ve 

věku 6 – 15 let. Bližší informace o organizaci JAHODA, o. s. a o provozu tohoto 

nízkoprahové klubu jsem zařadila do přílohy. 
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1. Co je to NZDM 

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (zkráceně nízkoprahové kluby) jsou 

instituce, které pracují s především tzv. neorganizovanými dětmi a mladými lidmi. To 

znamená, že tyto děti a mladí lidé, nechtějí nebo nemohou trávit volný čas v tzv. 

klasických volnočasových organizacích (sportovní kluby, lidové školy umění, různé 

oddíly, DDM...) a neúčastní se tak pravidelné činnosti. Proto je často s touto cílovou 

skupinou spojován termín tzv. neorganizovaná mládež. Vzhledem k tomu, že tyto 

skupiny děti a mladých lidí nemají prostor k tomu, kde by se mohly scházet, tráví svůj 

volný čas tzv. na ulici (v parku, na lavičkách, na autobusové zastávce …). Díky tomu 

jsou více ohroženy možností vzniku rizikového chování (např. kriminalita, 

experimentování s drogami, vandalismus apod.). Nízkoprahový klub tak dětem a 

mladým lidem nabízí bezpečné místo, kde mohou trávit svůj volný čas a zároveň zde 

najdou v případě potřeby pomoc s řešením svých problémů.  

 

Dle Pojmosloví NZDM (2008) je nízkoprahový klub definován jako služba, 

která je určena dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jsou 

jí ohroženi a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované péče a pomoci. 

Mezi hlavní činnosti NZDM patří navázání a udržování kontaktu, poskytování 

informací, odborné pomoci, podpory a vytváření podmínek pro sociální začlenění a 

pozitivní změnu ve způsobu života těchto dětí a mladých lidí. Jedná se o ambulantní 

případně terénní formu sociální služby nízkoprahového charakteru. 

Cílem této služby je minimalizování možných rizik vyplývajících z jejich způsobu 

života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, 

které jim umožní v případě zájmu řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními 

silami. 

 

Nízkoprahový klub je místem i pro aktivní či pasivní využití volného času. Děti 

a mladí lidé zde mohou trávit volný čas dle svého uvážení v souladu s pravidly klubu – 

poslech muziky, ping pong, stolní fotbal, deskové hry... . Kromě těchto aktivit se v 

nízkoprahových klubech konají i akce organizované pracovníky či dobrovolníky – 

výlety, víkendové pobyty, turnaje … . Cílová skupina zde navíc má dostatek prostoru 

pro realizaci svých nápadů a pro organizování vlastních akcí. 
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Laická veřejnost často s nízkoprahovými kluby zaměňuje tzv. otevřené kluby. 

Jedná se o zařízení, která nabízejí své aktivity také neorganizovaným dětem a mladým 

lidem, ale jejich činnost naplňuje jen některé z principů nízkoprahovosti – a to 

především volný přístup do klubu a možnost využívání nabízených služeb. Otevřené 

kluby nejsou sociální službou a nenabízí proto odborné sociální služby. Jejich činnost se 

soustředí hlavně na poskytování volnočasových aktivit. (Přehled nízkoprahových a 

otevřených zařízení pro děti a mládež v hl. m. Praze, 2005) 

 
 

 1.1  Princip nízkoprahovosti 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou nastavena tak, aby byla co nejvíce 

zajištěna dostupnost služby. Fungují proto na tzv. principu nízkoprahovosti. Jak uvádí 

Klíma (2004, s. 376), koncept nízkoprahovosti je z intervenčního a interakčního 

hlediska sociální analogií k pojmu bezbariérovost z architektonického hlediska. V obou 

těchto  případech jde o utváření respektu ke specifickým potřebám určitých jedinců.  

 

Pojmosloví NZDM (2008) charakterizuje princip nízkoprahovosti NZDM jako 

odstranění časových, prostorových, psychologických a finančních bariér, které by 

mohly bránit cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných 

služeb.  

 

Klíma (2004, s. 398 - 399) uvádí 3 hlediska k posuzování míry nízkoprahovosti: 

1) Prostorové hledisko – zařízení musí být umístěno ve vzdálenosti co nejlépe 

dosažitelné pro klienta a v prostoru, kam může snadno přijít. V případě NZDM, 

jde o to, aby klub byl umístěn v místech, kde se vyskytuje cílová skupina (např. 

v blízkosti školy, skateparku, hřiště apod.), tak aby děti a mladí lidé nemuseli 

nikam dojíždět a aby je ale umístění klubu neodrazovalo od vstupu (např. 

umístění v budově školy, naproti policejní stanici apod.). 

2) Časové hledisko – zařízení musí být otevřeno v době, která vyhovuje potřebám 

klientů, tak aby měli možnost přijít do zařízení. U NZDM je otázkou pro jakou 

věkovou cílovou skupinu funguje. Mladší děti budou spíše navštěvovat zařízení 

hned po vyučování (např. od 14 hodin), naopak mládež a mladí dospělí spíše 

ocení otevírací dobu do pozdějšího večera (např. do 20 či 21 hodin). 
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3) Psychosociální hledisko – zařízení by mělo vytvářet takovou atmosféru, která 

neodradí děti či mládež od vstupu. Klub by tak svým vzhledem, vybaveními i 

chováním pracovníků měl odpovídat cílové skupině, pro kterou je určen. 

Důležité je, aby se návštěvníci mohli se zařízením seznámit a otestovat ho, aniž 

by jeho služby museli okamžitě využít (možnost jen tak pobýt v klubu bez 

nutnosti zapojit se do nabízených aktivit). Návštěvník klubu by měl již od první 

chvíle mít pocit, že je to on, kdo určuje tempo i způsob komunikace a kdo se 

rozhoduje, jak a kdy službu využije. 

 

Pojmosloví NZDM (2008) konkrétně uvádí: 

− Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké 

přirozenému prostředí cílové skupiny (např. vybavení klubu odpovídá věku a 

zájmům cílové skupiny, možnost podílet se na výzdobě, umístění v dostupné 

lokalitě...). 

− Pro omezení přístupu uživatele ke službě není důvodem pasivita či názorová 

odlišnost – tzn. do zařízení může kdokoliv, kdo splňuje znaky cílové skupiny a kdo 

se řídí pravidly klubu. 

− Uživatel má možnost zůstat v anonymitě (možnost vystupovat v NZDM pod 

přezdívkou). Jakákoliv dokumentace obsahující osobní  údaje uživatele musí být 

vedena se souhlasem uživatele a s právem do ní  nahlížet (uživatel je s tímto 

seznámen v rámci kontaktní práce – např. prvokontaktu). Zařízení získává jen ty 

údaje sdělené uživatelem, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování 

odborných a kvalitních služeb. 

− Pro využívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace (zařízení 

většinou požaduje znát věk, jméno či přezdívku uživatele případně lokalitu v které 

bydlí). Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Uživatelé 

mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení (v 

NZDM mohou pobýt libovolně dlouho dobu a mohou se do něj opakovaně vracet). 

Uživatel  není povinen zapojit se do připravených činností. 

− Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. 

− Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Je k dispozici v době, kdy 

klienti mají vhodné podmínky k návštěvě zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a 

roku). Zároveň je provozní doba stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům (bez 

předchozího oznámení). 
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− Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním 

a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či 

efektivitu služby (tzn. řídí se pravidly zařízení a pokyny pracovníků). (Herzog, 

2007) 

 

 

1.2 Cílová skupina 

Cílovou skupinou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jsou děti a mladí 

lidé. Jedná se především o ty děti a mladé lidi, kteří se nacházejí v obtížné životní 

situaci, zažívají nebo mohou zažívat konfliktní společenské situace a nebo vyrůstají v 

omezujících životních podmínkách. 

 

Racek a Herzog (2007, s. 322) tyto nepříznivé sociální situace dále specifikují a uvádějí 
konkrétní příklady: 
 

Jako obtížné životní situace lze chápat události, v nichž se člověk těžko orientuje 

a které jsou obtížně řešitelné jeho vlastními silami.  

V případě dětí a mladých lidí se např. jedná o: 

− rozvod rodičů, partnerské problémy rodičů, rozpad rodiny 

− partnerské problémy a rozpad vlastních partnerských vztahů 

− selhávání ve škole, problémy s volbou školy a budoucího povolání 

− pohlavní zneužívání, násilí v rodině 

− konfliktní situace mezi vrstevníky 

 

O situacích, které jsou v rozporu se společenskými, kulturními a právními  

normami, mluvíme jako o konfliktních společenských situacích.  

U dětí a mládeže se nejčastěji jedná o: 

− generační konflikty – konflikty s rodiči či prarodiči 

− útěky z domova 

− záškoláctví 

− projevy šikany 

− drobná kriminalita, vandalismus 

− zneužívání návykových látek a experimentování s nimi 

− konflikty v místní lokalitě 
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Velký vliv na vývoj dítěte má i prostředí v kterém žije. Pokud toto prostředí 

(rodinné či sociální) má nevyhovující podmínky, které způsobují omezení 

psychosociálních dovedností, hovoříme o omezujících životních podmínkách. 

Vliv nepříznivého prostředí na život dítěte se projevuje např. v: 

− pasivních životních stereotypech 

− neschopnosti navazovat vztahy 

− absenci zájmů a koníčků 

− neschopnosti adaptace 

− malé možnosti k aktivnímu uplatnění v sociálně akceptovaných činnostech 

− pocitu odcizení 

 
Pojmosloví NZDM (2008) rozlišuje tři věkové kategorie dětí a mladých lidí, 

kteří navštěvují nízkoprahový klub.  

Jedná se o věkové skupiny: 

− od 6 do 12 let (tzn. děti mladšího školního věku) 

− od 13 do 18 let (tzn. děti staršího školního věku a dospívající) 

− od 19 do 26 let (tzn. mladí dospělí) 

 

Každá tato kategorie vyžaduje odlišný styl přístupu ke dané osobě a i jiný styl 

kontaktní sociální práce. Děti z různých věkových kategorií mají totiž jiné problémy 

(starší např. více chtějí řešit partnerské neshody), odlišně tráví volný čas (např. mladší 

děti jsou hodně aktivní, baví je různé hry a soutěže) a i do klubu přicházejí s jinou 

představou, co zde chtějí dělat. Proto je cílová skupina dětí a mládeže  rozdělena do tří 

věkových skupin. Konkrétní věkové skupině je přizpůsobena i otevírací doba NZDM – 

mladší děti mají kratší vyučování, ti starší zase odcházejí domu v pozdějších hodinách. 

Navíc oddělení těchto věkových kategorií přispívá i k většímu zajištění bezpečného 

prostředí v rámci klubu a je tak omezen přenos negativních vzorců chování ze starších 

dětí na mladší. 

V praxi se ale často tyto věkové skupiny prolínají. Existují nízkoprahové kluby, 

které pracují najednou se všemi věkovými kategoriemi (např. NZDM pro děti od 6 do 

18 let + Job klub pro mladé dospělé do 26 let) nebo kluby, kde se tyto skupiny různě 

překrývají (např. 6 – 15 let apod.). Někde se snaží brát v potaz odlišnosti dětí různého 
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věku a mají klub otevřen vždy jen pro určitou skupinu dětí (např. 2x týdně pro starší, 2x 

týdně pro mladší). 

Cílová skupina se dále vymezuje dle lokality v které žije či se v ní pohybuje a 

kterou lze vymezit buď geograficky či sociálně. Děti a mladí lidé vyrůstající na velkém 

anonymním sídlišti budou řešit jiné problémy než stejná cílová skupina navštěvující 

nízkoprahový klub na malém městě. 

Především pro cílovou skupinu nízkoprahového klubu na sídlišti je typické, že děti a 

mladí lidé: 

− dávají přednost pasivnímu trávení volného času (toulání se po ulicích, 

posedávání  na lavičkách apod.) 

− vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče (jako jsou 

např. různé kroužky či oddíly) 

− nemohou (např. z finančních důvodů) nebo se nechtějí zapojit do standardních 

volnočasových aktivit 

 

 

1.3 Poslání a cíle NZDM 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež mají vydefinováno poslání svého 

fungování. Jedná se o jasnou definici toho, čeho by chtěly svou prací s klienty 

dosáhnout. 

„Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním 

způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat 

informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.“ 

(Pojmosloví NZDM, 2008) 

 

Z tohoto poslání vycházejí cíle NZDM, v kterých je obsaženo především 

preventivní působení této služby. Na základě individuálního přístupu k potřebám 

jednotlivců mohou pracovníci zařízení díky kontaktní práci podporovat samostatný 

rozvoj klientů a pomáhat jim tak k soběstačnosti. Práce s klienty NZDM vede i k snížení 

či předcházení škod, které mohou vzniknout jejich rizikovým jednáním či chováním.  

 

Pojmosloví NZDM (2008) uvádí tyto hlavní cíle nízkoprahových zařízení pro 

děti a mládež:  
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− podpora pro zvládnutí obtížných životních událostí (např. možnost svěřit se 

svými problémy a poskytnutí poradenství) 

− snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, 

životního způsobu a rizikového chování (např. v rámci situační intervence) 

− zvýšení sociálních schopností a dovedností  

− podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně 

zapojení do dění místní komunity 

− nezbytná psychická, fyzická, právní a sociální ochrana během pobytu v zařízení 

a podmínky pro realizaci osobních aktivit 

− zlepšování kvality jejich života 

− předcházení nebo snížení zdravotních rizik související s jejich způsobem života 

(např. informační servis či preventivní akce v programu klubu) 

− lepší orientace v jejich sociálním prostředí 

− podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. zprostředkování 

kontaktu s odbornou institucí) 

 

 

1.4 Historie vzniku NZDM v ČR 

Nízkoprahové kluby (oficiálně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) se na 

našem území začínají objevovat až v druhé polovině devadesátých let. Vznikají na 

základě zkušeností převzatých ze zahraničí, které byly upraveny na poměry naší 

republiky. Největší rozvoj vzniku NZDM lze zařadit do období kolem roku 2000. 

Tomuto boomu ale předcházelo postupné budování této služby. Čechlovský (2005) 

označuje 4 klíčové momenty pro vznik a rozvoj NZDM v ČR: 

 

1. Streetwork 

Společenský vývoj na území České republiky po roce 1990 ukázal, že je větší 

potřeba sociální práce s dětmi a mladými lidmi a to především ve formě sociální 

prevence. Proto byla v roce 1994 experimentálně zavedena funkce sociálního asistenta 

(usnesení vlády č. 341/94 k Programu sociální prevence a prevence kriminality). Ten 

formou specifické terénní sociální práce pracoval s dětmi staršího školního věku a 

mladými lidmi, kteří byli ohroženi nebo již zasaženi sociálně patologickými jevy.  
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Sociální asistent pracoval s dětmi v jejich přirozeném prostředí – tedy v místech kde 

žijí, kde tráví svůj volný čas a v časech, kdy jsou tzv. „na ulici“. 

Jak Čechlovský (2005) dále uvádí, klíčové pro rozvoj streetworku s dětmi a 

mládeží a vznik prvních nízkoprahových klubů, bylo navázání spolupráce s kolegy z 

Německa. Na základě inspirace  s centry mládeže v Sasku, začali sociální asistenti 

budovat zázemí, kde mohli pracovat se svými klienty. Z dnešního pohledu tak vznikla 

první nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a to na státní  úrovni, protože sociální 

asistenti byli pracovníky úřadů (obvodních či městských). Postupně se ale začínají 

objevovat i zařízení na nestátní úrovni. 

 

2. Grantová politika nadací 

Jako druhý významný moment pro vznik NZDM označuje Čechlovský (2005) 

finanční podporu vznikajících NZDM z nadačních fondů. Nejvýznamnější grantové 

programy (např. Gabriel Nadace rozvoje občanské společnosti nebo Děti ulice Nadace 

Open Society Fund Praha) přicházejí v období let 1999 – 2003 a zasloužily se tak o 

velký rozvoj nízkoprahových zařízeních. Finanční prostředky z nadačních zdrojů jsou 

pro vznikající zařízení velkým přínosem a zasloužily se o rozjezd řady z nich. 

Velký vliv na rozvoj oboru týkajícího se práce s dětmi a mladými lidmi v NZDM měla i 

nadace Vodafone ČR. Její program VPOHO byl cíleně zaměřen na podporu oboru a 

nízkoprahových zařízeních. Těm se tak opět dostalo nemalé finanční podpory, ale 

hlavně se tento program zasloužil o zviditelnění oboru. Za pomoci Nadace totiž vznikl 

informační portál www.streetwork.cz a následně i televizní spoty podporující 

nízkoprahové kluby. (Čechlovský, Racek 2007)  

 

3. Pracovní skupina ČAS 

Dalším významným krokem pro rozvoj nízkoprahových klubů bylo založení 

pracovní skupiny pro děti a mládež v rámci České asociace streetwork (ČAS). Asociace 

byla založena v roce 1997 jako profesní organizace, jejímiž členy byly a jsou pracovníci 

z praxe i teoretičtí odborníci působící v oblasti terénní sociální práce (streetwork). I 

když původně byla Česká asociace streetwork určena pouze pro pracovníky a odborníky 

terénní sociální práce, začala se postupně zabývat i problematikou nízkoprahových 

klubů. Na základě tohoto vývoje zde v roce 2001 vznikla právě pracovní skupina pro 

tuto problematiku. Úkolem této pracovní skupiny bylo vytvoření standardů NZDM. 

Zásadním výsledkem pracovní skupiny pro NZDM bylo prosazení Nízkoprahových 
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programů pro děti a mládež do typologie sociálních služeb MPSV. (Čechlovský, Racek 

2007) 

Jak dále Čechlovský (2005) uvádí, vytvoření pracovní skupiny mělo pro další 

rozvoj NZDM zásadní význam, protože postupně docházelo k jejich profesionalizaci, 

zkvalitňování jejich práce a zvyšování odborné úrovně pracovníků i poskytovaných 

služeb.  

 

4. Vzdělávání a kvalita 

Neméně podstatným mezníkem pro rozvoj NZDM byla realizace vzdělávacích 

projektů České asociace streetwork. Tyto projekty se zaměřovaly na oblast rozvoje 

vzdělávání pracovníků v nízkoprahových službách. Konkrétně se jednalo o tyto 

projekty: „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků v nízkoprahových zařízeních pro 

děti a mládež (NZDM) a streetwork (SW) sdružených v ČAS“ a „Systém vzdělávání 

pro pracovníky a odborníky v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork 

v hl. m. Praze“. (Čechlovský, Racek 2007, s. 305). 

 

 

1.5 Zakotvení NZDM v legislativě 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou díky zákonu č. 108/2006 Sb. 

zařazeny mezi sociální služby. Je tak pevně ukotvena jejich charakteristika a jsou 

zařazeny mezi státem   i společností uznávané a podporované formy sociální práce. 

 

NZDM jsou v zákoně o sociálních službách zařazeny mezi služby sociální 

prevence.    V § 53 je  blíže popsán tento druh služby:      

− „Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které 

jsou tímto ohroženy  pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob 

života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a 

ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické  osoby. Cílem 

služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé 

sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů.“ 
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V § 62 pak zákon přesně vymezuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

(odstavec 1) a jejich základní činnosti (odstavec 2):  

− „(1) 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.“ 

 

− „(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

          a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

           b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

           c) sociálně terapeutické činnosti, 

           d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání   

   osobních záležitostí.“ 

 

Bližší vymezení těchto základních činností je pak uvedeno ve vyhlášce č. 

505/2006 Sb, konkrétně v § 27, kde je popsán rozsah základních služeb, které tato 

zařízení poskytují.  

− „Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových 

zařízeních pro děti a mládež obsahují tyto úkony: 

 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

      1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 

           2. pracovně výchovná práce s dětmi, 

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

   dovedností, 

           4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 

 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující  

  lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, 

 c) sociálně terapeutické činnosti: socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji  

  nebo udržení osobních a  sociálních schopností a dovedností podporujících  

  sociální začleňování osob, 



Bakalářská práce                                                               Srovnání nabídky NZDM s očekáváním uživatelů 

 20 

 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  

  záležitostí: 

           1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

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

   při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.“ 
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2. Nabídka NZDM 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou především sociální službou. Tu 

definuje Zákon o sociálních službách jako činnost nebo soubor činností dle zákona 

zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění. Zákonem o 

sociálních službách se řídí také poskytování sociálních služeb (např. stanovuje, kdo 

může služby poskytovat). Neméně důležité jsou i všeobecně uznávané principy 

poskytovaných služeb a principy přístupu k uživatelům zařízení. Těmito principy se 

rozumí hodnoty, kterými se pracovníci řídí při práci s uživateli a při poskytování služeb, 

tak aby byly zachovány základní etické principy a nikdo nebyl diskriminován v přístupu 

ke službě. Proto jsou služby poskytovány všem jednotlivcům z cílové skupiny bez 

ohledu na jejich původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, 

rasu, sexuální orientaci nebo pohlaví. Mezi principy poskytování služeb patří např. 

dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů, individuální přístup k 

uživatelům nebo flexibilita v přizpůsobení služeb potřebám uživatelů. (Pojmosloví 

NZDM, 2OO8) 

 

Nabídka aktivit, činností a služeb NZDM je velmi široká a vždy se odvíjí od 

momentální poptávky ze strany uživatelů. Racek a Herzog (2007)  rozdělují aktivity 

NZDM realizované ve prospěch klienta do následujících kategorií: 

 

 

2.1 Pobyt v zařízení  

Jedná se o to nejzákladnější, co může nízkoprahový klub návštěvníkovi či 

uživateli nabídnout. Často je tento pobyt označován jako poskytnutí prostoru. Znamená 

to, že uživateli je poskytnut prostor klubu (teplo, světlo, místo k sezení, základní zázemí 

klubu s volně přístupnými volnočasovými aktivitami, …), bez toho, že by musel čerpat 

další služby. Je to také minimální forma pro navázání interakce s klientem, která vytváří 

příležitosti pro kontaktní práci a pro specifické preventivní programy se skupinou.  
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2.2 Kontaktní práce (kontakt) 

Pod tímto pojmem chápeme specifický druh kontaktu s klientem, který si klade 

za cíl vytvořit prostor pro dostatečnou vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem  

a podmínky nutné pro rozvíjení dalšího kontaktu a poskytování sociálních služeb. V 

rámci vzájemné komunikace je klient veden k tomu, aby byl schopen vyjádřit své 

potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práci lze realizovat na 

klubu či v kontaktní místnosti a nejčastěji má podobu rozhovoru. Zvlášť důležitý je 

kontakt v rámci prvního příchodu na klub (tzv. Prvokontakt), kdy je návštěvník klubu 

seznámen se zařízením (pravidla, co je to nízkoprahový klub, provozní doba, cílová 

skupina...) a s nabídkou služeb daného zařízení. 

 

 

2.3 Sociální služby (dle Pojmosloví NZDM, 2008) 

2.3.1 Situační intervence 

Situační intervencí se rozumí reakce na konkrétní situace při provozu klubu a 

můžeme ji charakterizovat jako sociálně pedagogickou práci v situacích s výchovným 

obsahem. V praxi to znamená, že pracovník monitoruje dění v klubu a vstupuje do 

interakcí, které nastávají mezi návštěvníky klubu. Na základě svého zhodnocení jim 

přináší podněty k dané situaci a provádí reflexi, tak aby podtrhl výchovný efekt situace. 

Mezi nejčastěji řešené situace v rámci situační intervence patří porušení pravidel klubu, 

konflikt s vrstevníky v prostorách nízkoprahového klubu či nevhodné chování klienta. 

 

2.3.2 Informační servis 

Tato služba znamená poskytování informací klientovi pracovníkem klubu. 

Forma předávání informací je ústní, často ale doplněna materiály v písemné podobě 

(letáčky, vytištěné informace apod.). Poskytování informací se nejčastěji týká 

základních instrumentálních témat (škola, rodina nebo vztahy), dále sociálně právních a 

zdravotních témat (právní normy, bezpečný sex nebo rizika užívání návykových látek) a 

specifických témat dle zájmu a potřeby klienta. Témata poskytovaných informací se liší 

dle věku cílové skupiny s kterou konkrétní zařízení pracuje. 
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2.3.3 Poradenství 

Jde o většinou klientem vyžádaný rozhovor, který vede k řešení nějakého 

problému. Nejčastěji se týká vztahů, rodiny či školy. Poradenství by mělo probíhat v 

samostatné místnosti, tak aby bylo zachováno soukromí klienta. Obsahuje vyhodnocení 

situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucích k odstranění či zmírnění problému. 

Klient je ten, kdo si vybírá, jaké řešení zvolí, pracovník mu pouze přednese různé 

návrhy. Význam poradenství spočívá i v tom, že dochází ke zvyšování kompetencí 

klienta a ten je veden k tomu, aby v budoucnu byl schopen tyto problémy řešit sám.  

 

2.3.4 Krizová intervence 

V této službě záleží na tom, jak je pracovník kvalifikován pro krizovou 

intervenci. Pokud není, může poskytnout klientovi pouze pomoc v rozsahu akutní 

intervence a přepošle ho do specializovaného zařízení či za odborníkem, kde mu 

poskytnou krizovou intervenci. Jedná se o řešení krizové situace vzniklé v životě klienta 

a to metodou diagnosticko-terapeutického přístupu, který vede ke zvládnutí psychické 

krize. 

 

2.3.5 Zprostředkování dalších služeb (doprovod) 

Tato služba spočívá v tom, že pracovník není schopen poskytnout službu, kterou 

po něm klient požaduje. A to buď z toho důvodu, že nemá dostatečné odborné znalosti 

nebo, že tuto službu nízkoprahový klub neposkytuje. Případně kontaktní pracovník 

poskytl základní formu služby a dále je potřeba, aby tato služba byla poskytnuta 

specializovaným zařízením. Pracovník proto klientovy dojedná poskytnutí návazné 

služby v zařízení návazné péče, případně ho do tohoto zařízení i doprovodí a bude mu 

asistovat při jednání.  

 

2.3.6 Kontakt s institucí ve prospěch klienta 

Kontakt je uskutečněn se souhlasem a vědomím klienta a jedná se o intervence u 

institucí následné péče nebo u institucí, které ovlivňují klientův život (např. OSPOD, 

škola...). Pracovník tento kontakt realizuje buď ústně, telefonicky či písemně.  
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2.3.7 Práce s blízkými osobami 

Tato služba může být realizovaná pouze se souhlasem klienta a spočívá v 

poskytnutí poradenství nebo informačního servisu blízkým osobám klienta (nejčastěji se 

jedná o rodiče). 

 

2.3.8 Případová práce 

Jedná se o dlouhodobou a plánovanou individuální práci. Spočívá ve 

vydefinování kontraktu, vytvoření individuálního plánu a podmínek kontraktu (např. 

kdy může klient spolupráci ukončit či kdy může kontrakt vypovědět pracovník) a 

pravidelné revizi kontraktu (kontrola, zda je dosahováno naplnění kontraktu). Případová 

práce je časově ohraničená a je stanoven její začátek a konec a je o ní vedena podrobná 

dokumentace, s níž je klient seznámen. Případ a jeho vedení je konzultován na 

intervizích a supervizích týmu.  

 

2.3.9 Práce se skupinou 

Jedná se o práci se skupinou uživatelů, kterým je poskytnuta cílená aktivita, 

která vede k rozvoji psychosociálních dovedností (např. hra, divadlo, debata nad 

zhlédnutým filmem...). Je časově nebo i prostorově ohraničená.  

 

 

2.4 Preventivní a pedagogické programy 

Jedná se o programy tzv. specifické prevence, které jsou vytvořeny dle 

konkrétních potřeb cílové skupiny. Tyto speciální programy mohou být jednorázové 

(příležitostné) a nebo dlouhodobé a týkají se specifické oblasti rizikového chování. 

Zatímco ty jednorázové se zaměřují většinou jen na předání informací, dlouhodobé už 

umožňují systematičtější práci s cílovou skupinou a předávání specifických znalostí, 

nácvik dovedností a chování. Využívá se při nich standardních výkonů NZDM, tedy jak 

kontaktní práce, tak informačního servisu, situační intervence nebo poradenství. Tyto 

programy jsou většinou zařazovány jako speciální akce na klubech, kdy si klienti 

mohou vyzkoušet různé aktivity související s daným „problémovým“ tématem a 

zároveň např. na nástěnkách mohou získat informace o problematice.  Mezi nejčastější 
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témata, kterými se preventivní programy zabývají, patří návykové látky, bezpečné 

sexuální chování, ale i např. kriminalita, životní prostředí či bezpečné užívání internetu. 

Zařazování preventivních programů do programů nízkoprahových klubů by mělo 

vycházet z poznatků kontaktních pracovníků, kteří na základě kontaktní práce a 

monitorování dění na klubech, vědí, jaké „problémové“ oblasti jsou momentální 

aktuální a měla by se jim věnovat  větší pozornost. Součástí dlouhodobých 

preventivních programů je i evaluace výsledků. 

 

Mezi nejčastější pedagogické programy patří doučování školní látky. Jedná se 

většinou o individuální formu a to jak krátkodobého (pomoc s domácím úkolem), tak 

dlouhodobého charakteru (pravidelné doučování školního předmětu během pololetí). 

Kromě školní látky se může doučování týkat i osobních či společenských návyků (např. 

hygiena nebo hospodaření s penězi). Vždy musí doučování vycházet z potřeb 

konkrétního jedince nebo cílové skupiny a doučovaný o ně musí mít zájem na základě 

vlastního rozhodnutí. Doučování realizují buď samotní pracovníci klubu či dobrovolníci 

z řad studentů příslušných oborů.  

 

 

2.5 Volnočasové aktivity 

Jde o aktivity, které naplňují volný čas uživatelů a které nespadají do jiných 

výkonů NZDM. Jsou na první pohled nejviditelnější náplní nízkoprahového klubu 

(stolní fotbal, pingpongový stůl, …), ale neměly by tvořit hlavní náplň NZDM. Jsou 

totiž především prostředkem k sociální práci, tak aby se uživatel na klubu cítil dobře, 

pracovník s ním mohl navázat kontakt a dále s ním spolupracovat na problematice, 

kterou si uživatel sám zvolí. Na druhé straně ale nelze podceňovat význam 

volnočasových aktivit jako vyplnění volného času. To že se klienti učí v bezpečí klubu 

„zabíjet nudu“ společensky přijatelnou aktivitou, je také důležitý přínos volnočasových 

aktivit v rámci NZDM.  

 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                               Srovnání nabídky NZDM s očekáváním uživatelů 

 26 

Pojmosloví NZDM (2008) uvádí tuto hierarchii volnočasových aktivit v NZDM: 

 

1. Základní  jednoduché instrumentální aktivity 

Jedná se o činnosti, které uživatel realizuje vlastní aktivitou a k realizaci se 

rozhodl vlastní vůlí. Pracovník klubu zde figuruje pouze jako zprostředkovatel – např. 

zapůjčí klientovi vybavení, jinak ho klienti k realizaci volnočasových aktivit 

nepotřebují. Mezi takovéto aktivity patří např. poslech hudby, kreslení, hraní fotbálku 

apod. Vesměs se jedná o aktivity, které jsou trvale součástí klubu, tvoří jeho vybavení 

(např. pingpongový stůl) a je možno je využít během celé provozní doby klubu. 

 

2. Složitější volnočasové aktivity  

I tyto činnosti realizuje uživatel na základě vlastního rozhodnutí a vlastní silou. 

Pracovník zde slouží, stejně jako v předchozím typu aktivit, jako zprostředkovatel a 

zároveň má funkci i návodce (v případě potřeby poskytne návodnou pomoc). Aby tyto 

aktivity mohly být realizovány, je nutný zájem uživatelů a určitá spoluúčast. Mohou je 

ovšem vykonávat samostatně, tzn. bez instruktáže pracovníka. Jedná se např. o 

výtvarnou dílnu, hudební zkušebnu nebo počítačovou místnost. Většinou platí, že tyto 

místnosti neslouží k běžnému provozu klubu, ale otevírají se právě v případě zájmu 

klientů o dané aktivity.  

 

3. Akce, které iniciovali sami uživatelé  

Zde už je nutná určitá míra kooperace mezi uživateli a pracovníkem. Ten vede 

klienty ke zvýšení jejich organizačních dovedností a k jejich seberealizaci. Dochází zde 

k určité dohodě a vymezení pravidel a povinností, jak pro uživatele, tak pracovníka. 

Jedná se např. o pronájem tělocvičny, kam budou chodit klienti trénovat, při čemž 

pracovník se stává garantem pronájmu (Racek, Herzog 2007 s. 327). Případně jde o 

akce s nimiž přijdou sami klienti a podílejí se na jejich realizaci – např. soutěž, turnaj, 

výlet... . 

 

4. Akce, které slouží ke zpestření rutiny 

Jde o akce, které se konají většinou v provozní době klubu a mají za cíl zpestřit 

„každodenní“ fungování klubu. Jejich realizátory jsou pracovníci klubu, snaží se ale do 

příprav zapojovat klienty a vycházet z jejich zájmu a nápadů. Nejčastěji jde o turnaje, 
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výlety nebo koncerty. Do této kategorie aktivit patří i akce, které mají za cíl propagovat 

dané zařízení – např. sportovní odpoledne na hřišti u klubu apod. 

 

5. Dílny 

Většinou v provozní době a v prostorách klubu se konají akce za účasti interního 

nebo externího lektora, které slouží k vyzkoušení a naučení nové dovednosti. Může jít o 

pravidelné či nepravidelné akce a klienti se do nich zapojují dle momentálního zájmu a 

chuti. Jedná se např. o keramiku, vaření apod.  

 

Do nabídky NZDM nepatří činnosti a aktivity, které by mohly být v rozporu s 

právy uživatelů a které neodpovídají poslání nízkoprahových klubů. Jedná se např. o 

výměnné programy injekčních setů či dlouhodobou psychoterapii – v obou případech 

pracovník odkazuje zájemce na odborné služby. Protože nízkoprahové kluby nejsou 

primárně volnočasovou aktivitou, ale sociální službou, neposkytují ani kroužky či 

oddílové schůzky. V rozporu s etikou poskytování služby NZDM jsou i ideologicky 

zaměřené výchovné programy nebo komerční aktivity. Ani ty proto do nabídky NZDM 

nepatří. (Racek, Herzog 2007) 

 

 

 

Nízkoprahové kluby jsou zařízeními, která jsou určena dětem a mladým lidem. 

Jsou místem, kde děti a mládež mohou bezpečně trávit svůj volný čas a navíc zde 

najdou profesionály, kteří jim poskytnou v případě potřeby sociální služby. NZDM je i 

místem, kde mohou realizovat své nápady (např. na nějakou akci) nebo zájmy (např. 

v hudební zkušebně).  

 

Velký přínos NZDM vidím v principu nízkoprahovosti, tedy v dostupnosti 

služby pro cílovou skupinu – je v místě, kde se děti a mladí lidé vyskytují či kde tráví 

svůj volný čas (sídliště, v blízkosti škol, u hřišť…), je otevřeno v odpoledních a 

večerních hodinách a uživatelé mohou zůstat v anonymitě. Tím je plně respektováno 

jejich soukromí a nemusí se tak bát svěřit se svými problémy. Do zařízení mohou přijít 

a odejít kdykoliv během provozní doby, není tak nutná žádná pravidelnost ani 

dochvilnost. Zapojování se do aktivit na klubu je dobrovolné, když se někdo nechce 
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zúčastnit, tak nemusí. Uživatelé mají svobodnou volbu v tom, jak budou trávit volný čas 

a jakou aktivitu či službu využijí. Na druhou stranu se ale musí řídit pravidly klubu a 

v případě, že je poruší, jsou za to potrestáni (např. formou napomenutí nebo zákazem 

pobytu na klubu). Jsou tak vedeni k zodpovědnosti za svá jednání a učí se, že pravidla 

se dodržují.  

 

Využívání nabídky NZDM se liší dle cílové skupiny, pro kterou je nízkoprahový 

klub určen. Děti staršího školního věku a mladí lidé už mají více konkrétních zakázek a 

využívají celé spektrum služeb NZDM. Naopak děti mladšího školního věku  se v klubu 

učí navazovat sociální vztahy s vrstevníky a využívají v NZDM především volnočasové 

aktivity. Úkolem kontaktních pracovníků je, aby s dětmi pracovali na získání povědomí 

o NZDM, o jeho účelu a nabídce, tak aby děti věděly, že když budou mít nějaký 

problém, mohou se na pracovníky nízkoprahového klubu obrátit a ti jim pomohou.  

 

Nabídka NZDM je velmi široká – od možnosti jen tak pobýt v klubu, po 

profesionálně poskytované sociální služby. Je jen na uživatelích NZDM, co od pobytu v 

nízkoprahovém klubu očekávají a co z jeho nabídky chtějí momentálně využít. 

Pracovníci klubu jsou zde jako zprostředkovatelé služeb a nabídky NZDM. Jejich 

úkolem je navázat s návštěvníky klubu kontakt a vytvořit u nich povědomí o účelu a 

nabídce NZDM. Uživatel je ten, kdo si určuje jak svůj čas v NZDM stráví a co z jeho 

nabídky využije. Aktuální nabídka nízkoprahového klubu pak vychází z potřeb cílové 

skupiny, pro kterou je dané zařízení určeno. Proto jsem chtěla zjistit, co uživatelé od 

pobytu v nízkoprahovém klubu očekávají, jak NZDM chápou a zda mají představu o 

tom, co jim toto zařízení může nabídnout.  
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3. Praktická část 
 
Cíl sondy: 

Srovnání nabídky nízkoprahového klubu s očekáváním uživatelů. 

 
Česká asociace streetwork a Zákon o sociálních službách uvádějí, jaké aktivity a 

služby má NZDM svým uživatelům nabízet. Zajímalo mě  proto, jaká je představa o 

NZDM mezi samotnými uživateli. Na základě sondy jsem se snažila zjistit, zda 

uživatelé vědí co NZDM je, co jim může nabídnout a  proč do tohoto zařízení chodí. 

Chtěla jsem tak zjistit, zda a jak se liší pojetí NZDM samotnými uživateli od daného 

teoretického popisu nabídky NZDM. 

 

Praktická část mi navíc poskytne i určitou zpětnou vazbu o tom, jak efektivní je 

informování uživatelů o NZDM v rámci kontaktní práce v nízkoprahovém klubu 

Jahoda. Mohu tak zjistit zda poskytnuté informací v tzv. prvokontaktu (účel, provoz a 

nabídka NZDM) jspu dostačující, či je bude nutné nějak upravit či změnit. 

 
Průběh sondy: 

Sondu jsem prováděla v nízkoprahovém klubu Jahoda v Praze 14 na sídlišti 

Černý Most, v němž pracuji jako kontaktní sociální pracovnice. Cílovou skupinou 

tohoto nízkoprahového klubu jsou děti ve věku 6 – 15 let. Byla jsem si vědoma toho, že 

děti, které do nízkoprahového klubu přijdou poprvé mají jinou představu o tomto 

zařízení než ty, které tam chodí delší dobu. Proto jsem svou sondu rozdělila na 3 části. 

V první jsem se zaměřila na děti, které do nízkoprahového klubu přijdou poprvé, 

v druhé pak na dlouhodobější návštěvníky klubu. Protože ale i „nováčci“ v rámci 

kontaktní práce získají určité informace o NZDM, zaměřila jsem se rovněž na to, jak se 

změnilo povědomí „nováčků“ o nízkoprahovém klubu po nějaké době navštěvování 

klubu.  

 
Metoda sondy: 

Dotazování probíhalo formou rozhovorů s dětmi, které odpovídaly na předem 

připravené otázky. Nově příchozích dětí jsem se ptala na začátku tzv. prvokontaktu, při 

kterém jim vysvětluji, co je to nízkoprahový klub, jak to v něm funguje a co vše jim 
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nabízí. Děti se tak měly možnost hned po rozhovoru dozvědět „správné“ odpovědi na 

pro ně nejasné otázky (např. co znamená pojem nízkoprahový). 

 

Vzhledem k tomu, že sondu jsem realizovala formou rozhovorů a že jsem ji 

dělala s dětmi osobně, jsem tak měla možnost přizpůsobit formulaci otázek věku dětí a 

jejich rozumové vyspělosti. 
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1) Sonda mezi dětmi, které přišly do nízkoprahového klubu 

poprvé 

 

V tomto oddílu své praktické části jsem vycházela z toho, že děti, které zavítají 

do klubu poprvé, nevědí co je to nízkoprahový klub a ani nemají představu o tom, jak to 

v něm funguje. Zaměřila jsem se proto na získání jejich vlastního názoru na to, co to 

nízkoprahový klub je a co jim může nabídnout. 

 
V této souvislosti jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 

Vědí děti, které přišly do NZDM poprvé, co znamená pojem nízkoprahový klub? 

Co očekávají nově příchozí děti od pobytu v tomto zařízení? 

 
Odpovědi na tyto výzkumné otázky jsem chtěla získat kvalifikovaným dotazováním, 

v kterém, jsem nově příchozím dětem položila následující dotazy: 

1) Jak ses o klubu dozvěděl(a)? 

2) Pokus se vysvětlit pojem nízkoprahový klub. 

3) Proč jsi přišel(a)sem do klubu? 

4) Co od pobytu v nízkoprahovém klubu očekáváš? 

5) K čemu myslíš, že nízkoprahový klub slouží a co Ti může nabídnout? 

6) Rodina 

7) Sourozenci 

8) Zajímají se Tvoji rodiče o Tvé známky ve škole? 

9) Povídáš si s rodiči o tom, cos dělal(a) ten den (ve škole, po škole...)? 

10) Co děláš nejraději o víkendech? 

11) Podnikáte něco o víkendech s rodiči? 

 

Zkoumaný soubor: 

V této části mé sondy tvořilo zkoumaný soubor 29 dětí ve věku 8 až 13 let, 18 z nich 

bylo chlapců a 11 dívek. Z celkového počtu dotázaných 16 uvedlo, že žije s oběma 

rodiči a 13 dětí odpovědělo, že žijí jen s jedním rodičem – ve většině případů s matkou 

(11 dětí), 2 děti žijí s otcem. (blíže viz Příloha 1 – graf č. 1, 2, 3, 4 a 5) 
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Vyhodnocení rozhovorů 

 

Otázka č. 1 – Jak ses o klubu dozvěděl(a)? 

 
Graf č. 6 – Jak se nově příchozí děti o klubu dozvěděly 
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Z vyhodnocení této otázky vyplývá, že naprostá většina nově příchozích se o 

nízkoprahovém klubu dozvěděla od kamaráda (kamarádky, kamarádů). Děti si tak mezi 

sebou říkají o tom co se jim líbí nebo co jim přijde dobré a dají na doporučení kamaráda 

a jdou se tam podívat. Často se stávalo, že za několik dní přivedly i ony do klubu svého 

kamaráda, aby mu klub ukázaly.  

 

Otázka č. 2 – Pokus se vysvětlit pojem nízkoprahový klub 

 
Graf č. 7 – Pojem „nízkoprahový“ souvisí …  

(odpovědi jsou rozděleny do kategorií) 
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Odpovědi dětí na tuto otázku jsem rozdělila do kategorií, dle toho jak pojem 

nízkoprahový klub vysvětlovaly. Nejčastěji si tento pojem spojovaly s polohou klubu – 

s tím, kde se klub nachází. Do této kategorie jsem zařadila odpovědi typu: „klub nízko v 
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Praze“, „klub dole od školy“, „je to nízko“ nebo „je to v přízemí“. Jako další skupinu 

odpovědí jsem zvolila vysvětlení související s popisem klubu, tedy jak klub na děti 

působí nebo jak ho vidí. Sem jsem zahrnula např. tyto odpovědi: „velký klub“, „není to 

úplně nejlepší“, „má nízké číslo“ nebo „má nízký práh“. Třetí kategorií jsou odpovědi 

související s tím komu je klub určen. Jedná se o odpovědi typu: „může sem jít každý 

kdo chce“, „může sem kdokoliv“, „je to dům pro děti“ nebo „klub pro děti, které mají 

problémy v rodině“.  Předposlední kategorií jsou pak odpovědi, které souvisí s věkem 

dětí, které mohou do klubu chodit. Sem jsem zařadila tyto odpovědi: „klub pro menší 

děti“, „můžou sem děti i menšího věku“, „je to klub pro děti od 7 do 14 let“ a „je to do 

15 let a méně“. Poslední kategorii pak tvoří dvě odpovědi nevím.  

 

Otázka č. 3 – Proč jsi přišel(a) do klubu? 

 
Graf č. 8 – Do klubu jsem přišel(a)... 
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Nejvíce dětí – 38 % přišlo do klubu kvůli zábavě nebo hraní. Konkrétně uváděly: 

„abych si tady pohrála“, „pobavit se“ nebo „abych měl nějakou zábavu“. Další početnou 

skupinou byly děti, které do nízkoprahového klubu přišly kvůli kamarádovi (kamarádce, 

kamarádům) nebo jiné osobě (sestřenice, sestra) - „protože mě sem pozvala sestřenice“, 

„kvůli kamarádce“ nebo „protože mě sem přivedl kamarád“. Další kategorií odpovědí je 

ta, která shrnuje jako důvod návštěvy zvědavost. Děti odpovídaly např. takto: „protože 

jsem to chtěl vidět“  nebo „protože jsem tady nikdy nebyl a chtěl bych to tady poznat“. 

Poslední skupinou jsou odpovědi od dětí, které přišly do klubu z nudy. Takto 

odpovědělo 14 % dětí - „protože se doma nudím“ nebo „protože se venku nudím“. 
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Otázka č. 4 – Co od pobytu v nízkoprahovém klubu očekáváš? 

 
Graf č. 9 – Od pobytu v klubu očekávám... 
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Nejvíce nově příchozích přišlo do klubu s tím, že očekávají zábavu nebo hraní. 

Toto očekávání mělo 72 % dětí, které konkrétně uváděly „že si tady pohraji, že mě to 

bude bavit“, „že to tady bude dobré, zábavné“ nebo „srandu“. Pět dětí, které přišly 

poprvé do klubu, čekalo, že se zde budou věnovat konkrétním aktivitám nebo činnostem 

- „skákat na žíněnkách a hrát fotbálek“, „hrát na počítači“ nebo „hrát fotbal“. Dvě děti 

očekávaly od pobytu v klubu, že si zde najdou nové kamarády a jeden návštěvník uvedl, 

„že se nesmíme prát a hádat“. Očekával tak dodržování určitých pravidel, která platí v 

nízkoprahovém klubu.  

 

Otázka č. 5 – K čemu myslíš, že nízkoprahový klub slouží, co Ti může 
nabídnout? 

 
Graf č. 10 – Nízkoprahový klub slouží k … 
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Naprostá většina dětí jako odpověď na tuto otázku uvedla, že si myslí, že 

nízkoprahový klub slouží k zabavení, hraní či zábavě. Konkrétní odpovědi byly např. 

tyto: „aby se děti zabavily“, „aby si děti našly nějakou zábavu“ nebo „aby děti, co 
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nemají doma žádnou zábavu, sem mohly chodit“. Dvě děti odpověděly, že 

nízkoprahový klub je tu proto, „aby se děti skamarádily“. Jedno dítě si myslelo, že klub 

slouží k tomu „aby se pomáhalo“. 

 

 

Shrnutí: 

Z vyhodnocení jednotlivých dotazů vyplývá, že většina dětí, které přišly do 

NZDM poprvé, chápe nízkoprahový klub jako místo, kde mohou trávit svůj volný čas, 

bavit se a hrát si. Do nízkoprahového klubu přišly nejčastěji kvůli tomu, aby si tu mohly 

hrát, zabavit se a to samé od pobytu v klubu očekávají. Stejně tak si nejčastěji myslí, že 

nízkoprahový klub slouží k zabavení dětí, hraní a zábavě. Tyto závěry přesně odpovídají 

tomu, že nově příchozí se dříve s nízkoprahovým klubem nesetkali a nemají tak 

představu, co vše jim takovýto klub může nabídnout a jaký je účel jeho fungování. Proto 

ani nemají představu o tom, co pojem nízkoprahový klub znamená. 

S vysvětlením tohoto pojmu měly děti často problémy, slovo nízkoprahový pro 

ně znělo velmi cize a složitě. Své odpovědi proto nejčastěji odvozovaly od první části 

tohoto slova a uváděly různé varianty „nízkého klubu“. Vzhledem k věku dětí a k tomu, 

že se s pojmem nízkoprahový klub nikdy dříve nesetkaly, byly nejblíže odpovědi, které 

se týkaly toho, komu je klub určen („je to klub pro všechny“ nebo „je to klub do 15 

let“). Ale i ty vysvětlují tento pojem jen velmi okrajově. Žádné z dětí, které přišly do 

nízkoprahového klubu poprvé, tak nevědělo, co pojem nízkoprahový znamená. 

 

Většina dětí se o nízkoprahovém klubu dozvěděla od kamaráda a přišla do něj 

z toho důvodu, že se chtěla pobavit či se zabavit. S tím souvisí i očekávání dětí. Většina 

tak uvedla, že očekává, že si bude moci  v NZDM hrát a že tam bude zábava. Stejně tak 

si děti, které do nízkoprahového klubu přišly poprvé, nejčastěji myslely, že NZDM 

slouží k zábavě a k naplnění volného času.  

 

Vyhodnocení odpovědí na jednotlivé dotazy tak ukázalo, že děti, které se zatím 

s NZDM nesetkaly, chápou nízkoprahový klub jako místo, kde  mohou trávit svůj volný 

čas, hrát si a pobavit se s kamarády. 
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 2) Sonda mezi dětmi, které do nízkoprahového klubu chodí 

delší dobu 

 
Nízkoprahový klub Jahoda je akreditovanou sociální službou teprve od září 

2007. Do té doby fungoval na principu tzv. otevřeného klubu (klub co nejvíce dostupný 

cílové skupině, s nabídkou volnočasových aktivit, ale bez poskytování odborných 

sociálních služeb). Dlouhodobější návštěvníci tak sice do tohoto nízkoprahového klubu 

chodí delší dobu, znají jak klub funguje, jaká zde platí pravidla, ale pojem nízkoprahový 

je jim ve většině případů dosud ne úplně známý. V rámci kontaktní práce na klubu tak 

s těmito návštěvníky postupně mluvím a vysvětluji jim, co je to nízkoprahový klub a 

jaké služby jim může nabídnout. 

 

V této souvislosti jsem si proto zformulovala následující výzkumné otázky: 

Vědí dlouhodobější návštěvníci nízkoprahového klubu, co znamená pojem 

nízkoprahový? 

K čemu myslí, že nízkoprahový klub slouží? 

 

Odpovědi na tyto výzkumné otázky jsem získávala kvalifikovaným dotazováním, 

v kterém jsem dlouhodobějším návštěvníkům položila následující dotazy: 

 
1) Pokus se vysvětlit pojem nízkoprahový klub 

2) Proč chodíš do klubu? 

3) K čemu myslíš, že nízkoprahový klub slouží a co Ti může nabídnout? 

4) Co se Ti v klubu líbí / nelíbí? 

5) Co by jsi v klubu změnil(a)? 

6) Když jsi sem přišel(a) poprvé, očekával(a) jsi... . Splnilo se Tvé očekávání? 

7) Rodina 

8) Sourozenci 

9) Zajímají se Tvoji rodiče o Tvé známky ve škole? 

10) Povídáš si s rodiči o tom, cos dělal(a) ten den (ve škole, po škole...)? 

11) Co děláš nejraději o víkendech? 

12) Podnikáte něco o víkendech s rodiči? 
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Zkoumaný soubor: 

V této části mé sondy zkoumaný soubor tvořilo 12 dětí ve věku 10 až 15 let, 5 z 

nich bylo dívek a 7 bylo chlapců. Z celkového počtu dotázaných 9 uvedlo, že žije s 

oběma rodiči, 3 děti odpověděly, že žijí jen s jedním rodičem (2 s matkou a 1 s otcem) a 

1 dítě žije s babičkou a dědou. (blíže viz Příloha č. 2 – graf č. 11, 12, 13, 14 a 15) 

 

 

Vyhodnocení rozhovorů 

Otázka č. 1 – Pokus se vysvětlit pojem nízkoprahový klub. 

 
Graf č. 16 – Pojem „nízkoprahový“ souvisí s … 
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Odpovědi dětí na tuto otázku jsem shrnula do kategorií dle toho, jak pojem 

„nízkoprahový“ vysvětlovaly. Většina dětí si tento pojem spojovala s polohou klubu – 

konkrétně uváděly: „klub nízko v Praze“, „klub u okraje Prahy“ nebo „klub, který je na 

jednom místě“. Do druhé skupiny jsem zařadila ty odpovědi, které se týkaly popisu 

klubu - „klub v kterém se neplatí“ nebo „známý klub“. Do poslední kategorie jsem 

shrnula odpovědi, v kterých si děti tento pojem spojovaly s délkou pobytu v klubu - 

„bez prahu – můžu sem kdykoliv přijít a kdykoliv odejít“ nebo „můžu sem přijít a odejít 

kdykoliv chci“.  
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Otázka č. 2 – Proč chodíš do klubu? 

 

Graf č. 17 – Do klubu chodím kvůli ... 
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Z vyhodnocení odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že třetina dětí chodí do 

nízkoprahového klubu kvůli zábavě. Mezi odpovědmi bylo např. uvedeno - „je tu 

zábava“, „baví mě to“ nebo „protože mě to tady baví, je to lepší než být doma“. Dalším 

důvodem chození do klubu byli kamarádi - „chodím sem za kamarády“ nebo „abych 

poznala nové lidi“. Část dětí uvedla, že do klubu chodí kvůli pomoci nebo radě - 

„pomohli jste mi s úkoly“ nebo „poradit se“. Tyto odpovědi ukázaly, že děti, které 

navštěvují nízkoprahový klub déle, ho nevidí jen jako volnočasovou aktivitu, ale i jako 

místo, kde mohou najít radu nebo pomoc se svými problémy. Dále děti uváděly, že do 

klubu chodí kvůli tomu, jaký je - „je to lepší než v Džagodě“ nebo „protože se mi to tu 

líbí“. Nejméně početnou kategorií bylo chození do klubu z důvodu nějakého 

konkrétního vybavení nebo aktivity – např. „protože je tu fotbálek“. 
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Otázka č. 3 – K čemu myslíš, že nízkoprahový klub slouží, co ti může 
nabídnout? 

 

Graf č. 18 – Nízkoprahový klub slouží ... 
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Polovina dětí se domnívá, že nízkoprahový klub je tu proto, aby pomáhal nebo 

poradil. Konkrétně děti uváděly - „pomoc kdykoliv“, „poskytnutí informací“ nebo 

„abyste nám pomohli“. Další početnou skupinou byly odpovědi dětí, které viděly hlavní 

účel nízkoprahového klubu v boji proti nudě - „aby se děti venku nenudily“ nebo „když 

se děti doma nudí, tak sem jdou“. Do poslední kategorie jsem pak zařadila ty popisy, 

které spatřovaly účel nízkoprahového klubu v nějaké smysluplné aktivitě - „abychom se 

něco naučili“ nebo „abychom se jen netoulali po ulicích“. 

 

Otázka č. 4 – Co se ti v nízkoprahovém klubu líbí / nelíbí? 

 

Graf č. 19 – V klubu se mi líbí ... 
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Odpovědi na tuto otázku byly poměrně rozmanité. Nejpočetnější skupinou byla 

ta, která se týkala vybavení klubu – ať už uvedením nějakého konkrétního předmětu 

(např. fotbálek) nebo jen obecně jmenováním „vybavení klubu“.  Poměrně časté 
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zastoupení měla i odpověď „všechno“. Tu jmenovalo 27 % dětí.  Dále děti uváděly, že 

se jim v nízkoprahovém klubu líbí hry („že se tu můžou hrát hry“), kamarádi („hry a 

lidi“) a pomoc („každý pomáhá“). 

 
Graf č. 20 – V klubu se mi nelíbí... 
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Druhou částí otázky č. 3 bylo, co se dětem v nízkoprahovém klubu nelíbí. Více 

jak třetina dětí byla s klubem spokojena a uvedla, že se jim v klubu nelíbí „nic“. Druhou 

největší skupinou odpovědí byly ty, které se týkaly nějaké konkrétní situace na klubu - 

„ne vždy dostanu odpověď na svojí otázku“ nebo „když někdo mluví sprostě“. Dále děti 

uváděly, že se jim nelíbí provozní doba klubu - „krátká provozní doba“ nebo „klub je 

málo často“. Do zbylých dvou kategorií jsem zařadila konkrétní vybavení klubu („horší 

fotbálek než v Džagodě“) nebo konkrétní osobu na klubu, kterou děti jmenovaly („malej 

Jára“).  
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Otázka č. 5 – Co by jsi v klubu změnil(a)? 

 

Graf č. 21 – V klubu bych změnil(a)... 
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V této otázce mě zajímalo, co by děti na klubu změnily, kdyby měly tuto 

možnost. Nejvíce dětí by změnilo buď konkrétní vybavení klubu („lepší počítač“ či 

„lepší fotbálek“) nebo by upravilo prostory klubu („vymalovala bych“). Třetina dětí je s 

klubem spokojena a neměnila by tak nic. Dále by děti změnily provozní dobu klubu 

(„aby byl otevřen déle nebo vícekrát v týdnu“) nebo by chtěly, aby na klub přišly 

konkrétní osoby („aby na návštěvu chodili dřívější dobrovolníci“). 

 

Otázka č. 6 – Když jsi sem přišel(a) poprvé, očekával(a) jsi … . Splnilo se 
Tvé očekávání? 

 
Graf č. 22 – Očekávání 
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Touto otázkou jsem zjišťovala, co děti očekávaly, když do klubu přišly poprvé. 

Do první kategorie jsem zařadila odpovědi dětí, které očekávaly nějakou konkrétní 

činnost nebo aktivitu - „že tu bude pingpong“, „že budu hrát fotbálek“ nebo „že tu 

budou zvířata“. Poměrně často také děti očekávaly hraní („že si tu budu hrát“), zábavu a 

hlavně, že se nebudou nudit („že se nebudu nudit doma“). Zajímavé je, že v jednom 
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případě bylo očekávání negativní – konkrétně návštěvník uvedl, že očekával, „že tu 

bude nuda a nebude tu moc dobrých lidí.“ Ve všech ostatních případech byla očekávání 

pozitivní. 

 
Graf č. 23 – Splnění očekávání 
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V druhé části své otázky jsem zjišťovala, zda se očekávání dětí splnilo. Naprostá 

většina dětí uvedla, že se jim jejich očekávání splnilo. Záporná odpověď byla v případě 

negativního očekávání („že tu bude nuda...“) a v případě zvířat na klubu („že tu budou 

zvířata“). Toto očekávání se návštěvníkovi v současnosti splnilo.  

 
 
Shrnutí: 

Z vyhodnocení odpovědí na dotazy vyplývá, že děti, které navštěvují 

nízkoprahový klub delší dobu už mají lepší představu o jeho účelu. Sice stále chápou 

nízkoprahový klub především jako volnočasovou aktivitu (ať už ve formě boje proti 

nudě nebo ve formě místa, kde se mohou věnovat různým volnočasovým aktivitám), ale 

začínají si uvědomovat, že jim může být v lecčems užitečný. Objevuje se to především v 

odpovědích na otázku č. 3. Zde děti poměrně často odpovídají, že si myslí, že 

nízkoprahový klub slouží k pomoci nebo poradenství. Překvapilo mě, že děti nebyly ke 

klubu ani moc kritické a v otázkách, co se jim na klubu nelíbí nebo, co by na klubu 

změnily, se často objevovaly odpovědi „nic“. Je možné, že zde určitou roli hrál fakt, že 

jsem se jich na tyto otázky ptala formou rozhovoru a odpovědi tak nebyly anonymní a 

věděla jsem tak, kdo mi jak odpovídá.   Je možné, že kdyby bylo dotazování anonymní, 

že by odpovědi byly více kritické. Na srovnání odpovědí na otázky č. 6 a 2 je vidět, jak 

se postupně měnil pohled dětí na klub. V případě šesté otázky uváděly, že když do 

klubu přišly poprvé očekávaly vesměs pouze nějaké volnočasové aktivity, které by je 

zabavily (ať už nějakou konkrétní činnost - „fotbálek“ nebo obecně „že se nebudu 
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nudit“). Teď, po delší časové době, už do klubu chodí i z důvodu, že chtějí pomoci nebo 

se potřebují poradit. 

 
Děti, které nízkoprahový klub navštěvují delší dobu, mají sice lepší pojetí o 

pojmu nízkoprahový, než noví návštěvníci, ale i tak je jim tento pojem ve většině 

případů  neznámý. Při vysvětlování tohoto pojmu se odpovědi 4 dětí dotýkaly 

správného pojetí principu nízkoprahovosti a lze je tedy označit za správné. V jednom 

případě byla odpověď „klub v kterém se neplatí“ a 3x bylo uvedeno „můžu kdykoliv 

přijít a kdykoliv odejít“.  Pojem nízkoprahový se sice nedá vysvětlit jen jednou větou, 

ale vzhledem k tomu, že návštěvníky klubu jsou vesměs děti mladšího školního věku, 

pro které je tento pojem složitý, považuji tyto odpovědi za správné. I tak ale takto 

odpovědělo jen 36 % dětí. Většina dlouhodobějších návštěvníků tedy nevěděla, co 

pojem nízkoprahový klub znamená.  

 

Z vyhodnocení výsledků tak vyplývá, že je nutné více pracovat na 

informovanosti dlouhodobějších uživatelů NZDM, tak aby jich většina byla schopna 

vysvětlit pojem nízkoprahový a aby se zlepšilo jejich povědomí o účelu a nabídce 

tohoto zařízení. Tato část sondy tak ukázala nutnost zefektivnit kontaktní práci s 

dlouhodobějšími návštěvníky nízkoprahového klubu Jahoda. 
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3) Zjišťování jak se změnil pohled „nováčků“ na nízkoprahový 

klub po několika návštěvách 

V poslední kapitole své praktické části jsem se zaměřila znovu na děti, které mi 

odpovídaly na mé dotazy, když do klubu přišly poprvé. Po jejich několika návštěvách 

v nízkoprahovém klubu a po získání základních informací v tzv. prvokontaktu, jsem se 

jich znovu dotazovala, abych zjistila, jestli se nějak změnilo jejich povědomí o 

nízkoprahovém klubu. Průzkumný vzorek se od původního vzorku „nováčků“ změnil, 

protože ne všechny děti přišly do klubu po své první návštěvě nebo jejich návštěvy 

nebyly tak intenzivní, abych je mohla provést celým prvokontaktem.  

 
Před dotazováním jsem si položila následující výzkumné otázky: 

Budou tyto děti schopny vysvětlit pojem nízkoprahový klub? 

Změní se povědomí o nabídce nízkoprahového klubu u této skupiny dětí? 

 

Odpovědi na tyto výzkumné otázky jsem získala v rámci kvalifikovaného dotazování, 

kde jsem dětem položila následující dotazy: 

1) Proč chodíš do klubu? 

2) Když jsi sem přišel(la) poprvé, vzpomeneš jsi, co jsi očekával(a)? .....  Splnilo se 

Tvé očekávání? 

3) Když jsi sem přišel(la) poprvé, ptala jsem se Tě, co to je nízkoprahový klub. Co 

by jsi řekl(a) dnes, že je nízkoprahový klub? 

4) Zkus říct, co vše Ti může nízkoprahový klub nabídnout? 

5) Co se Ti v klubu líbí / nelíbí? 

6) Co by jsi v klubu změnil(a)? 

 
Zkoumaný soubor: 

V tomto případě můj zkoumaný soubor tvořilo 6 dětí ve věku 9 – 12 let, 1 z nich 

byla dívka a 5 chlapců. Z celkového počtu dotázaných 5 uvedlo, že žije s oběma rodiči, 

1 dítě odpovědělo, že žije jen s jedním rodičem (konkrétně s tátou). (blíže viz. Příloha č. 

3 – 24, 25, 26 a 27) 
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Vyhodnocení rozhovorů 
 

Otázka č. 1 – Proč chodíš do klubu 

 

Graf č. 28 – Do klubu chodím … 
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Většina dětí chodí do klubu proto, aby se nenudily - „abych se doma nenudil“ 

nebo „protože mě to doma nebaví“. Dalším důvodem chození do nízkoprahového klubu 

je zábava a setkávání s kamarády. 

 
Odpovědi se shodují s těmi, které děti uváděly při své první návštěvě 

nízkoprahového klubu. I tehdy se mezi jejich odpovědmi objevovala zábava, pobavení 

apod. Jediná odpověď, která se při druhém dotazování neobjevovala, byla zvědavost 

jako důvod návštěvy. Děti už totiž klub znají, poznaly jak to v něm chodí a našly si tak 

jiný důvod, proč do něho chodí. 

 

Otázka č. 2 – Když jsi sem přišel(a) poprvé, očekával(a) jsi …. Splnilo se 
Tvé očekávání? 

 
Graf č. 29 – Očekávání  
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Většina dětí od pobytu v klubu očekávala zábavu. Mezi dalšími odpovědmi se 

dále objevovalo hraní a dodržování určitých pravidel. 

 
Zajímavé je, že děti si vzpomněly na očekávání, která uváděly při své první návštěvě.  
 
Všechny děti uvedly, že se jejich očekávání splnilo.  
 
 

Otázka č. 3 - Když jsi sem přišel(la) poprvé, ptala jsem se Tě, co to je 
nízkoprahový klub. Co by jsi řekl(a) dnes, že je nízkoprahový klub? 

 
Graf č. 30 – Správnost vysvětlení pojmu nízkoprahový klub 
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Většina dětí byla schopna vysvětlit, co znamená pojem nízkoprahový klub – 

konkrétně uváděly „je to všem dostupný“, „nejsou žádné překážky vstupu do klubu“ 

nebo „nejmíň překážek pro děti – má to nízký práh“. Dvě děti tento pojem nebyly 

schopné vysvětlit. Uváděly, že nízkoprahový klub je „zábavný klub“ a „klub, kde je 

pomoc pro děti“.  

 
Při první návštěvě nedovedl nikdo z těchto dětí vysvětlit, co znamená pojem 

nízkoprahový. Po získání informací v rámci tzv. prvokontaktu už jim tento pojem není 

neznámý a jsou schopny ho popsat.  

 

Otázka č. 4 – Zkus říct, co vše Ti může nízkoprahový klub nabídnout. 

Zatímco při první návštěvě děti nejčastěji uváděly, že nízkoprahový klub jim 

může nabídnout zábavu a zabavení, teď častěji zmiňovaly i pomoc. Zajímavé je, že 

zatímco při prvním kontaktu uváděly jen jednu věc, teď zmiňovaly věci dvě. Na prvním 

místě pro ně nízkoprahový klub znamená zábavu, na druhém pomoc (konkrétně např. 
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„pomoc s čím potřebuji“). Z toho lze vyvodit, že po získání alespoň základních 

informací o účelu nízkoprahového klubu, začnou děti na NZDM nahlížet i z jiného úhlu, 

než jen toho volnočasového.  

 

Otázka č. 5 – Co se Ti v klubu líbí / nelíbí? 

 
Graf č. 31 – V klubu se mi líbí... 
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Většina dětí uváděla, že se jim na klubu líbí nějaké konkrétní vybavení – např. 

fotbálek nebo potkani. V jednom případě se dotazovanému na klubu líbilo všechno. 

 
Graf č. 32 – V klubu se mi nelíbí... 
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Zde už odpovědi byly pestřejší a nezaměřovaly se pouze na vybavení klubu. 

Zmiňovaly, že se jim nelíbí chování některých dětí či pravidla klubu („že když poruším 

pravidla, tak mě můžou odsud vyhodit“). Ve dvou případech nenašly děti nic, co by se 

jim na klubu nelíbilo.  
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Otázka č. 6 – Co by jsi v klubu změnil(a)? 

 
Graf č. 33 – V klubu bych změnil(a)... 
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Většina dětí by změnila vybavení klubu – buď by opravila to stávají („opravený 

fotbálek“ nebo „opravil bych hru“) či by rovnou pořídila nějaké nové či lepší vybavení 

(„lepší počítač“ nebo „dal bych sem televizi“). Ve dvou případech by děti na klubu 

nezměnily nic.  

 
Shrnutí: 

Na vyhodnocení dotazů v této části sondy se ukázalo, jak je důležité, aby děti 

měly dostatek informací o nízkoprahovém klubu. Na základě poskytnutí těchto 

informací se rozšířilo jejich povědomí o nízkoprahovém klubu a neviděly v něm jen 

volnočasovou aktivitu. V tom vidím velký úkol kontaktní práce, během níž se dá dětem 

nabídnout dostatek informací a můžeme s nimi tak pracovat na správném chápání 

nízkoprahového klubu. Je ale důležité, aby informace byly poskytovány postupně a bylo 

zjišťováno, zda jim uživatelé rozumí. 

Většina z této skupiny dotazovaných byla schopna vysvětlit, co znamená pojem 

nízkoprahový.  Tyto děti jsou tak schopny tento pojem popsat a to i přesto, že před 

jejich první návštěvou v NZDM se s tímto termínem nikdy nesetkaly.  

Vyhodnocení odpovědí na mé dotazy ukázalo, že se u této skupiny dětí změnilo 

povědomí o nabídce NZDM. To dokazuje srovnání odpovědí na otázky č. 5 (K čemu 

myslíš, že nízkoprahový klub může sloužit, co Ti může nabídnout) u dětí, které přišly 

do klubu poprvé a otázkou č. 4 (Zkus říct, co vše Ti může nízkoprahový klub 

nabídnout) u „nováčků“ po nějaké době navštěvování klubu. Z odpovědí na otázku č. 5 

vyplynulo, že naprostá většina nově příchozích (86 %) chápe nízkoprahový klub jako 

místo, které slouží k zábavě, zabavení či hraní. Jen 1 dotázaný si myslel, že by mu 
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NZDM mohlo nabídnout určitou pomoc. Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4 ukázalo, 

že sice děti stále na prvním místě uvádějí určité volnočasové aktivity, které v klubu 

mohou najít, ale na druhém místě zmiňují i pomoc. Rozšířilo se tak povědomí dětí o 

účelu nízkoprahového klubu.  
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Srovnání dotazování mezi dlouhodobějšími návštěvníky a „nováčky“ 

po delší době navštěvování NZDM 

 

Dlouhodobější návštěvníci jsou z mého pohledu specifickou skupinou uživatelů 

nízkoprahového klubu Jahoda. Většina z nich totiž NZDM začala navštěvovat v době, 

kdy fungovalo na principu otevřeného klubu (tzn. klub neposkytoval sociální službyb), 

nikoliv na principu nízkoprahovosti. A tak i oni se museli postupně seznamovat s 

principem nízkoprahovosti a s nabídkou NZDM v podobě sociálních služeb. Oproti 

„nováčkům“ ale znali pravidla klubu a nemuseli se seznamovat s tím, jak klub funguje.  

 

Z porovnání odpovědí obou skupin vyplynulo, že „nováčci“ jsou po několika 

návštěvách klubu a po proběhlém tzv. prvokontaktu (v rámci několika setkání 

seznámení s pojmem NZDM, pravidly klubu či jeho nabídkou) schopni lépe vysvětlit 

pojem nízkoprahový klub než dlouhodobější návštěvníci. Určitý vliv na tento rozdíl 

může mít intenzivnější poskytování informací v této problematice. Zatímco s „nováčky“ 

jsou tyto informace probírány v rámci několika setkáních, při kterých je ověřováno, zda 

všemu porozuměli, s dlouhodobějšími návštěvníky probíhá v této problematice jen 1 

setkání. V něm jsou s nimi zopakovány informace, které znají (např. pravidla klubu) a 

poskytnuty ty informace, které neznají. Nenásleduje ale pak pozdější ověření toho, zda 

poskytnuté informace vědí.   

 

V sondě jsem dále zjišťovala, jaké je povědomí uživatelů o nabídce NZDM. 

Z vyhodnocení jednotlivých dotazů vyplynulo, že obě skupiny respondentů uvádějí, že 

NZDM jim může nabídnout zábavu a tím pádem určité naplnění volného času (např. po 

baví se s kamarády, nebudou se nudit apod.). Obě skupiny jsou si ale vědomy i toho, že 

kromě zábavy v nízkoprahovém klubu najdou i pomoc a poradenství. Postupně tak 

dochází k rozšiřování povědomí o nabídce NZDM a účelu jeho fungování. Toho si lze 

všimnout především u skupiny „nováčků“ po delší době navštěvování  nízkoprahového 

klubu, v které děti často uváděly 2 odpovědi na otázku, co jim NZDM může nabídnout. 

Na prvním místě byly odpovědi, které bych zařadila do kategorie NZDM jako 

volnočasová aktivita, na druhém místě pak odpovědi, které lze zařadit do kategorie 

NZDM jako pomoc či poradenství v případě potřeby. To, že si děti nejčastěji spojují 
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nízkoprahový klub s volnočasovými aktivitami, je dle mého názoru způsobeno tím, že 

jsou tyto aktivity v klubu na první pohled vidět a děti si je tak hned vybaví.  

 

Porovnání odpovědí na dotazy těchto dvou skupin dále ukázalo, že obě skupiny 

dosahovaly stejných výsledků při odpovídání na otázku očekávání při první návštěvě 

nízkoprahového klubu. Většina dětí očekávala především naplnění svého volného času 

(hraní, zábava) a jejich očekávání se splnilo.  
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Zhodnocení sondy 

 
Sondy se zúčastnilo celkem 47 dětí ve věku 8 - 15 let. Ve svém dotazování jsem 

se snažila zahrnout celou širokou škálu uživatelů nízkoprahového klubu – tzn.  jak děti, 

které do NZDM zavítají poprvé, tak děti, které klub navštěvují delší dobu.  

 

Zkoumané soubory jsou různě velké, protože z podstaty nízkoprahového klubu 

se nikdy dopředu nedá odhadnout jeho návštěvnost. Vycházela jsem proto ze situace v 

nízkoprahovém klubu Jahoda, kde se v současné době vyskytuje poměrně hodně nových 

dětí a další skupinu tvoří pravidelnější uživatelé, kteří do NZDM chodí delší dobu. 

 

Sonda ukázala velký význam přímé práce s dětmi v nízkoprahovém klubu. Děti, 

které navštěvují NZDM delší dobu a ty s kterými bylo pracováno v rámci tzv. 

prvokontaktu, získaly větší povědomí o nabídce NZDM a neviděly v něm již jen 

volnočasovou aktivitu, ale také místo, kde mohou najít v případě potřeby pomoc a 

podporu. To je, dle mého názoru, důležité především v cílové skupině dětí mladšího 

školního věku, kde je nutná systematická a pravidelná kontaktní práce, tak aby si děti 

dostatečně osvojily povědomí o nabídce služeb NZDM.  

 

Výsledky sondy mi ukázaly, že je nutné změnit systém sdělování informací o 

problematice NZDM dlouhodobějším návštěvníkům nízkoprahového klubu, tak aby i u 

této skupiny uživatelů byl prostor pro ověřování toho, že poskytnutým informacím 

rozumí a nebylo jim poskytnuto mnoho nových informací najednou. 

 

Dále sonda odhalila velký význam kamarádů v propagaci klubu. Děti si mezi 

sebou ve velké míře předávají informace o činnostech a aktivitách, které je baví a pokud 

je nějaké místo zaujme, chtějí ho ukázat svým kamarádům nebo kamarádkám. Navíc 

jsou schopné si mezi sebou předávat i informace o provozu klubu – např. o otevírací 

době, pravidlech klubu apod.  

 

Nízkoprahový klub naplňuje očekávání uživatelů. Je to dáno především tím, že ti 

ho chápou jako jeden z možných způsobů naplnění volného času a různé volnočasové 

aktivity na klubu jim umožňují naplňovat toto jejich očekávání. A jen díky systematické 
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kontaktní práci se může naplnit účel NZDM a to poskytování sociálních služeb. A právě 

volnočasové aktivity jsou ideálním prostředkem pro navázání kontaktu pro budoucí 

sociální práci. 
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Závěr 

 

Cílem mé práce bylo získat dostatek teoretických poznatků – podložených 

empirickými poznatky, které mi umožnily zmapovat povědomí dětí o NZDM a srovnat 

jejich očekávání s nabídkou zařízení. Získala jsem tak ucelený přehled o problematice 

NZDM a to nejen ze stránky teoretické, ale i praktické. Zároveň jsem také dostala 

zpětnou vazbu o svém sdělování informací o problematice NZDM v rámci kontaktní  

práce v nízkoprahovém klubu. Poznatky získané sondou mi umožnily zjistit, že systém 

sdělování informací o této problematice není v práci s dlouhodobějšími návštěvníky 

nízkoprahového klubu Jahoda moc efektivní a je potřeba ho přepracovat. 

 

NZDM jsou poměrně novou sociální službou, jejíž přínos je jedinečný. Nabízí 

totiž nejen bezpečné místo, kde mohou jejich uživatelé trávit volný čas, ale hlavně jsou 

místem, kde cílová skupina najde pomoc a podporu v případě potřeby řešení svých 

problémů.  

 

Má praktická část práce ukázala, že i když je hlavním účelem NZDM poskytovat 

dětem a mladým lidem sociální služby, tak uživatelé chápou nízkoprahový klub 

především jako volnočasovou aktivitu. A jen díky systematické kontaktní práci se toto 

jejich vnímání postupně mění a oni si začínají uvědomovat i jiný přínos nízkoprahového 

klubu než jen naplnění volného času. Sonda ukázala, že děti, které navštíví 

nízkoprahový klub poprvé nevědí, co tento pojem znamená a co jim (kromě naplnění 

volného času) může nabídnout. Naopak děti, které chodí do NZDM delší dobu už mají 

lepší představu o jeho účelu a začínají si uvědomovat přínos nízkoprahového klubu pro 

svou osobu (např. „pomohli jste mi s domácími úkoly“). Děti, které NZDM navštěvují 

delší dobu si tak ve větším rozsahu uvědomují, že jim nízkoprahový klub může pomoci. 

Proto je nutná pravidelná práce s uživateli klubu, udržování kontaktu, naslouchání jejich 

pocitům a reflektovat jejich potřeby. Z toho vyplývá i důležitý úkol pro pracovníky 

klubu – zlepšit osvětu o fungování NZDM, tak aby účel fungování tohoto zařízení 

chápalo co nejvíce dětí, které do něho chodí. Velkým přínosem tohoto druhu zařízení je 

totiž to, že s uživateli se pracuje v přátelské atmosféře a v prostředí, které je jim 

příjemné. Což podtrhuje jedinečnost NZDM v systému sociálních služeb.  
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RESUMÉ 

 

V předkládané bakalářské práci se zabývám srovnáním nabídky NZDM 

(Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) s očekáváním uživatelů.  

Na základě teoretických poznatků ohledně nabídky NZDM, poslání a účelu 

fungování těchto zařízení jsem realizovala sondu mezi návštěvníky nízkoprahového 

klubu Jahoda pro děti ve věku 6 – 15 let. Jejím cílem bylo zjistit, zda uživatelé NZDM 

mají představu o tom, co je to nízkoprahový klub, zda vědí, co jim toto zařízení může 

nabídnout a s jakými očekáváními přišli do klubu. Dotazování jsem prováděla jak mezi 

návštěvníky, kteří do NZDM přišli poprvé, tak mezi dlouhodobějšími uživateli. 

Výsledky sondy ukázaly, že pro většinu dětí je pojem nízkoprahový klub velmi složitý a 

nevědí co znamená. Jak „nováčci“, tak dlouhodobější návštěvníci přicházejí do NZDM 

s volnočasovými očekáváními (např. hrát si, pobavit se, nenudit se...) a tyto jejich 

očekávání jsou naplněna. Dlouhodobější návštěvníci klubu si začínají uvědomovat i jiné 

funkce NZDM než jen naplnění volného času (např. pomoc nebo podpora).  

Poznatky získané sondou mi ukázaly, jak uživatelé chápou NZDM a co od 

pobytu v klubu očekávají. Zároveň jsem také dostala zpětnou vazbu o svém sdělování 

informací o problematice NZDM v rámci kontaktní  práce v nízkoprahovém klubu 

Jahoda. Výsledky sondy ukázaly, že je důležité více prohlubovat informovanost 

uživatelů nízkoprahového klubu Jahoda o jeho účelu a nabídce a pracovat tak s nimi na 

větším povědomí o zařízení, v kterém tráví svůj volný čas.   
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SUMMARY 

 
Bachelor thesis which is fed is about comparation of NZDM (Low-treshold 

clubs for children and youth) offer with users expectation. 

On the base of theoretical knowledge about supply of NZDM, mission and effect 

of functioning that equipment I have realized an exploring coil between Jahoda low-

treshold club users who are 6-15 years old. Aim of the coil  was to locate, if users of 

NZDM has another idea about that, what is „Low-treshold“ club, if they know, what can 

those clubs do for users and finally with which expectancy they came to the club. 

Results of the coil show us, that the perception Low-treshold club is for a lot of children 

too complicated and they don’t know what does this perception means. Not only the 

first time users, but the longer time users to. A lot of visitors is coming to the NZDM 

with a free times expectancy (plaing games, enjoy the time, not to be bored) and those 

expectancies are completed. Long time users of the club start to learning more functions 

of the low-treshold club, not only spending free time (help, support). 

Knowledge which those users became to understand to the NZDM and what are 

they waiting from spending the time. I’ve got  a feedback from users about telling 

information from myself about problems of the NZDM by the job of me, contacting 

worker in the Jahoda low-treshold club. Outcomes of the coil show us, that it is 

important to make deeper foreknowledge of users of Jahoda low-treshold club, about his 

function, about his supply and work together with children on better knowledge about 

equipment, where they are spending their free time.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Průzkumný soubor – děti, které přišly do nízkoprahového klubu 

poprvé 

 

Graf č. 1 – Věkové složení dotazovaných 
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Graf č. 2 – Zastoupení dotazovaných dle pohlaví 
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Graf č. 3 – Zastoupení dotazovaných dle typu rodiny v které žijí 
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Graf č. 4 – Zastoupení dotazovaných z neúplných rodin dle rodiče s kterým žijí 
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85%

15%

s mámou

s tátou

 
 

Zajímavé bylo zjištění, jak velké procento dětí žije jen s jedním rodičem – 13 

dětí z 29 se mi zdá jako opravdu vysoké číslo. Ukazuje to, že problematika rozvodů je 

dnes velmi aktuální a to hlavně v rodinách s dětmi, které jsou rozvodem rodičů velmi 

ovlivněny. Rozvod rodičů je také častým tématem, které s dětmi řeším v rámci 

kontaktní práce na klubu.  

 
Graf č. 5 – Počet sourozenců 

24%

66%

7%3%

žádný sou-
rozenec

1 sourozenec

2 sourozenci

3 sourozenci

 
 

Dvě třetiny dětí, které přišly do nízkoprahového klubu poprvé, má jednoho 

sourozence. Další, početněji zastoupenou skupinou, jsou jedináčci – těch přišlo 7 (24 

%), 2 děti mají 2 sourozence a 1 návštěvník dokonce 3 sourozence.  
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Příloha č. 2: Průzkumný soubor – děti, které chodí do nízkoprahového klubu delší 

dobu 

 

Graf č. 11 – Věkové složení dotazovaných 
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Graf č. 12 - Zastoupení dotazovaných dle pohlaví 
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Graf č. 13 – Zastoupení dotazovaných dle typu rodiny v které žijí 
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Graf č. 14 – Zastoupení dotazovaných z neúplných rodin dle rodiče s kterým žijí 
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Graf č. 15 – Zastoupení dotazovaných dle počtu sourozenců 
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Příloha č. 3: Průzkumný soubor – změna pohledu nováčků na nízkoprahový klub 

po několika návštěvách 

 
Graf č. 24 – Věkové složení dotazovaných 
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Graf č. 25 – Zastoupení dotazovaných dle pohlaví 
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Graf č. 26 – Zastoupení dotazovaných dle typu rodiny v které žijí  
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Graf č. 27 – Zastoupení dotazovaných dle počtu sourozenců 
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Příloha č. 4: JAHODA, o. s. 

Svůj průzkum jsem realizovala v nízkoprahovém klubu Jahoda, který provozuje 

občanské sdružení JAHODA.  

 
JAHODA je nezisková organizace, která pomáhá ohroženým dětem a rodinám. 
 

Historie 
Občanské sdružení JAHODA bylo založeno v roce 1997 a svou činností se 

věnovalo programům  pro děti v azylových domech. Zde organizovalo volnočasové 

kluby, v kterých dobrovolníci připravovali program pro děti a snažili se tak dětem 

zpříjemnit pobyt v azylovém domě. V roce 2000 získává JAHODA, o. s. pověření k 

výkonu sociálněprávní ochrany dětí od MPSV. O rok později uspěla organizace ve 

výběrovém řízení a byly jí přiděleny vlastní prostory na sídlišti Černý Most v Praze 14. 

Zde v roce 2002 otevírá klub Jahoda pro děti od 3 do 15 let. V činnosti nadále pokračují 

kluby Jahoda v azylových domech. Veškeré činnosti a aktivity občanského sdružení 

JAHODA fungují stále jen na dobrovolnické bázi, organizace nemá žádné zaměstnance. 

První 2 pracovní úvazky vznikají v JAHODĚ v roce 2003 (ředitelka organizace a 

koordinátorka dobrovolníků + vedoucí klubu). Další rozšíření služeb JAHODA, o. s. 

přichází o rok později, kdy je otevřena Jahůdka - klub pro rodiče s dětmi předškolního 

věku. Ve stejném roce přijala JAHODA nabídku zástupců místního úřadu na vytvoření 

nového nízkoprahového klubu pro teenagery ze sídliště Černý Most. Organizace tak 

získala od městské části Praha 14 nové prostory, ve kterých byl v roce 2005 otevřen 

nízkoprahový klub Džagoda pro děti a mladé lidi ve věku 12 – 18 let. Od téhož roku se 

sdružení aktivně účastní v řídící skupině komunitního plánování na Praze 14. V roce 

2006 dochází ke změně organizační struktury organizace, je rozšířen pracovní tým na 4 

pracovní úvazky, organizace získává větší prostory a začíná se tak rodit myšlenka 

JAHODY jako Centra komunitních aktivit. V následujícím roce JAHODA, o. s. 

registruje 2 sociální služby – nízkoprahový klub Džagoda  a nízkoprahový klub Jahoda. 

Džagoda se zároveň stává členem České asociace streetwork. Zároveň organizace 

rozšiřuje své služby o terénní sociální práci v ulicích sídliště Černý Most. 
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Cíle působení JAHODY, o. s.: 
a) rozšiřovat služby azylových domů o program zaměřený primárně na dětskou 

klientelu 

b) doplňovat systém sociálních služeb pro děti, mladé lidi a rodiny na území Prahy 14 

c) propagovat a profesionalizovat působení dobrovolníků v systému poskytování 

sociálních služeb 

 
Tyto cíle realizuje prostřednictvím těchto svých programů: 

Klubů Jahoda v azylových domech 

Skupina dobrovolníků dochází za dětmi do azylového domu, kde s nimi vytváří 

různé aktivity (hrají si, tvoří, soutěží nebo jen tak povídají). JAHODA spolupracuje s 

azylovými domy v lokalitě Prahy 9 (Acorus, …).  

V roce 2007 se zrealizovalo 157 klubových setkání dobrovolníků s dětmi v azylových 

domech, v nichž se s celkem 124 uskutečnilo 1065 kontaktů a 9 samostatných akcí 

(výletů). 

 

Klubu Jahůdka pro rodiče s dětmi předškolního věku 

Cílem  klubu je poskytnout maminkám a tatínkům prostor a možnosti vyměnit si 

zkušenosti a podělit se o zážitky související s výchovou a rodičovstvím. Děti zde mohou 

rozvíjet své schopnosti a dovednosti a setkávat se s jinými dětmi. 

V roce 2007 se v Jahůdce zrealizovalo 83 klubových setkání, v nichž se s celkem 137 

dětmi uskutečnilo 925 kontaktů a 11 speciálních akcí (karneval, besídky, piknik apod.). 

 

Nízkoprahového klubu Jahoda pro děti od 6 do 15 let 

Klub Jahoda je primárně určen dětem žijícím na okrajovém pražském sídlišti 

Černý Most. Děti zde často tráví volný čas „na ulici“ bez viditelné pozitivní náplně. 

Klub Jahoda jim tak nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času a zároveň místo 

pro sdílení jejich radostí a starostí a pomoc při různých problémech a trápeních (se 

školou, s rodiči, s vrstevníky …). 

V roce 2007 se v Jahodě zrealizovalo 124 klubových setkání s dětmi, v nichž se s 

celkem 222 dětmi uskutečnilo 1603 kontaktů a 33 speciálních akcí (výlety, víkendový 

pobyt, tématické kluby...). 
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Nízkoprahového klubu Džagoda pro děti a mladé lidi od 12 do 18 let 

Cílem klubu je prostřednictvím volnočasových aktivit a poskytování sociálních 

služeb snížit u mladých lidí rizika plynoucí z bezcílného potulování ulicemi, pouliční 

kriminality a z experimentování s alkoholem nebo jinými drogami. 

V roce 2007 se v Džagodě zrealizovalo 127 klubových setkání s mladými lidmi, v nichž 

se s celkem 198 lidmi uskutečnilo 2472 kontaktů a 47 speciálních akcí (tématické kluby, 

výlety, víkendový pobyt...). 

 

Provoz nízkoprahového klubu Jahoda 
NZDM Jahoda je otevřeno 3x týdně v odpoledních hodinách – úterý, čtvrtek a 

pátek od 15 do 19 hod. O provoz klubu se stará vedoucí nízkoprahových programů 

Jahoda o. s., volnočasové aktivity na klubu realizují vyškolení dobrovolníci. Na každém 

klubu je přítomna sociální pracovnice, která kromě sociální práce podává dětem 

informace o chystaných akcích a dohlíží na dodržování pravidel klubu (v rámci situační 

intervence).  

 
Děti mohou během otvírací doby do klubu kdykoliv přijít a pobýt v něm 

libovolně dlouhou dobu. Na klubu se mohou věnovat činnostem dle jejich zájmu a 

nápadu, pokud se při nich řídí pravidly klubu. Několikrát do měsíce se během klubu 

konají speciální akce (např. fotbálková liga, keramika, malé vaření či různé turnaje a 

soutěže). Zúčastnit se jich může kdokoliv, kdo přijde na klub a má chuť se do těchto 

aktivit zapojit. Jednou či dvakrát do měsíce je nabídka klubu obohacena o sobotní akce 

– výlety či sobotní tématické kluby. Tyto akce jsou v režii dobrovolníků a jedná se o 

volnočasovou aktivitu.  

 
Během provozní doby klubu mají děti možnost kontaktovat sociální pracovnici 

se svým problémem. Ta je přítomna po celou dobu klubu, zapojuje se do volnočasových 

aktivit s dětmi, navazuje kontakt s návštěvníky klubu a podílí se na realizaci zakázek s 

kterými děti za ní přijdou (např. pomoc s domácími úkoly, povídání na dané téma 

apod.). Zároveň pracuje s dětmi, které přijdou na klub poprvé. V rámci tzv. 

prvokontaktu je postupně seznamuje s chodem klubu a jeho nabídkou sociálních služeb.  
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Příloha č. 5: Informační leták pro děti, které do nízkoprahového klubu Jahoda 

přijdou poprvé 

 
Jahoda je nízkoprahový klub pro všechny děti od 6 do 15 let 
 
Co znamená „nízkoprahový“?? 

= dostupný – minimum překážek a omezení pro vstup  
� přístupný všem kdykoliv, kdy je otevřeno 
� zdarma 
� bez uvádění osobních údajů (stačí jméno nebo přezdívka a věk), možnost zůstat 

v anonymitě 
 
Jahoda je sociální služba = pomoc, podpora, poradenství, informace – jsme tu 
prostě pro Tebe, když potřebuješ. 
 
Co v Jahodě najdeš? 

� volnočasové aktivity (fotbálek, ping-pong, deskové hry, malování, ruční 
práce,…) 

� půjčování sportovních pomůcek (koloběžky, míče na volejbal, fotbal a 
basketbal, švihadla,…) 

� pravidelné akce – keramika, fotbálková liga, sobotní výlety, angličtina, malé 
vaření, výtvarno 

� informační servis - ŘEKNEME TI, CO POTŘEBUJEŠ VĚDĚT NEBO 
SPOLEČNĚ INFORMACE NAJDEME…. 

� poradenství - S NĚČÍM SI NEVÍŠ RADY?  ZKUSÍME TI PORADIT… 
� můžeme si povídat o čemkoliv – JSME TU PRO TEBE, MŮŽEŠ NÁM VĚŘIT, 

SPOLEČNĚ NALEZNEME ŘEŠENÍ TVÉHO PROBLÉMU 
 

Úterý, Čtvrtek a Pátek 15 – 19 hodin 
www.jahodaweb.cz 

 
Ahoj Jahoďáku,  
 
klub je určen pro všechny děti od 6 do 15 let a funguje na základě několika 
pravidel, ty dodržuj a respektuj také pokyny dobrovolníků a pracovníků klubu. 
 
1)   Do klubu můžeš přijít i odejít kdykoliv, když je otevřeno  
 
2)   V klubu se všichni chováme slušně (nepereme se, nenadáváme si, nemluvíme 
sprostě, nežalujeme, nelžeme si, nebereme cizí věci atd.) a řídíme se pokyny dospěláků. 
 
3)   Na klub nenosíme zbraně ani drogy. 
 
4)  Vybavení klubu slouží všem a tak se všichni k němu chováme slušně, neničíme ho a 
nezapomínáme po sobě uklízet.  
 
5)   Na všechny své věci si dáváš pozor sám! (věci větší hodnoty nech raději doma). 
 
6) Věci z hangáru (skládku) ti půjčuje dospělák. 
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7) Klub je tu pro tebe, neboj se dávat nám nápady na akce a chod klubu.  
 
8) Za porušení pravidel ti bude uděleno napomenutí nebo můžeš být vykázán z klubu (a 
to i na několik dní). 
 
Pravidla platí pro všechny Jahoďáky – děti i dospěláky! 
 

DODRŽUJ PRAVIDLA. 
RESPEKTUJ VŠECHNY OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

RESUMÉ 

 

V předkládané bakalářské práci se zabývám srovnáním nabídky NZDM 

(Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) s očekáváním uživatelů.  

Na základě teoretických poznatků ohledně nabídky NZDM, poslání a účelu 

fungování těchto zařízení jsem realizovala sondu mezi návštěvníky nízkoprahového 

klubu Jahoda pro děti ve věku 6 – 15 let. Jejím cílem bylo zjistit, zda uživatelé NZDM 

mají představu o tom, co je to nízkoprahový klub, zda vědí, co jim toto zařízení může 

nabídnout a s jakými očekáváními přišli do klubu. Dotazování jsem prováděla jak mezi 

návštěvníky, kteří do NZDM přišli poprvé, tak mezi dlouhodobějšími uživateli. 

Výsledky sondy ukázaly, že pro většinu dětí je pojem nízkoprahový klub velmi složitý a 

nevědí co znamená. Jak „nováčci“, tak dlouhodobější návštěvníci přicházejí do NZDM 

s volnočasovými očekáváními (např. hrát si, pobavit se, nenudit se...) a tyto jejich 

očekávání jsou naplněna. Dlouhodobější návštěvníci klubu si začínají uvědomovat i jiné 

funkce NZDM než jen naplnění volného času (např. pomoc nebo podpora).  

Poznatky získané sondou mi ukázaly, jak uživatelé chápou NZDM a co od 

pobytu v klubu očekávají. Zároveň jsem také dostala zpětnou vazbu o svém sdělování 

informací o problematice NZDM v rámci kontaktní  práce v nízkoprahovém klubu 

Jahoda. Výsledky sondy ukázaly, že je důležité více prohlubovat informovanost 

uživatelů nízkoprahového klubu Jahoda o jeho účelu a nabídce a pracovat tak s nimi na 

větším povědomí o zařízení, v kterém tráví svůj volný čas.   

 



 

 

SUMMARY 

 
Bachelor thesis which is fed is about comparation of NZDM (Low-treshold 

clubs for children and youth) offer with users expectation. 

On the base of theoretical knowledge about supply of NZDM, mission and effect 

of functioning that equipment I have realized an exploring coil between Jahoda low-

treshold club users who are 6-15 years old. Aim of the coil  was to locate, if users of 

NZDM has another idea about that, what is „Low-treshold“ club, if they know, what can 

those clubs do for users and finally with which expectancy they came to the club. 

Results of the coil show us, that the perception Low-treshold club is for a lot of children 

too complicated and they don’t know what does this perception means. Not only the 

first time users, but the longer time users to. A lot of visitors is coming to the NZDM 

with a free times expectancy (plaing games, enjoy the time, not to be bored) and those 

expectancies are completed. Long time users of the club start to learning more functions 

of the low-treshold club, not only spending free time (help, support). 

Knowledge which those users became to understand to the NZDM and what are 

they waiting from spending the time. I’ve got  a feedback from users about telling 

information from myself about problems of the NZDM by the job of me, contacting 

worker in the Jahoda low-treshold club. Outcomes of the coil show us, that it is 

important to make deeper foreknowledge of users of Jahoda low-treshold club, about his 

function, about his supply and work together with children on better knowledge about 

equipment, where they are spending their free time.  
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