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ANOTACE 

Autorka se v diplomové práci s názvem Děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit 

a jejich selhávání v neformálním vzdělávání se zabývá příčinami selhávání dětí a mládeže ze 

sociálně vyloučených lokalit v procesu neformálního vzdělávání. Neformální vzdělávání je v 

současné době pojímáno jako skupinový, institucionalizovaný, plánovaný proces, který se 

uskutečňuje mimo či nad rámec formálního vzdělávacího kurikula, tj. ve volném, 

„nepovinném“ či mimoškolním čase. Pro zjištění příčin selhávání dětí a mládeže v procesu 

neformálního vzdělávání byla zvolena metoda individuálních rozhovorů. Výzkumný vzorek 

byl tvořen pěti klienty nízkoprahového zařízení společnosti Člověk v tísni v Bílině, kteří 

selhali či selhávají v procesu neformálního vzdělávání v institucionalizovaných zařízení.  

V závěru práce se nacházejí doporučení pro práci s tímto segmentem klientů.  

 

Klíčová slova:  

Rom, etnické menšiny, sociální vyloučení, sociálně vyloučené lokality, komunita, neformální 

vzdělávání 

 

ANNOTATION 

 

The author in this thesis titled Children and young people from socially excluded 

localities and their failure in non-formal education deals with the causes of failure of children 

and young people from socially excluded localities in the process of informal education. 

Informal education is now perceived as a group, institutionalized, planned process that takes 

place outside or out of the formal education curriculum, ie, in free, "optional" or after-school 

time. To determine the causes of failure of children and youth in the formal education 

process, the chosen method of individual interviews. The research sample consisted of five 

clients open club.  People in Need in Bilina, who have failed or are failing in the process of 

informal learning in institutionalized facilities. In conclusion there are recommendations for 

working with this client segment. 

 

Keywords:  

Rom, ethnic minority, socially excluded, socially excluded localities, community, neformal 

education 
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ÚVOD 

 

 Při zpracování diplomové práce jsem zvolila téma „Děti a mládež ze sociálně 

vyloučených lokalit a jejich selhávání v neformálním vzdělávání“. Tématem jsem se zabývala 

již po ukončení třetího ročníku na vysoké škole. Již čtyři roky pracuji jako dobrovolnice 

v Nízkoprahovém klubu společnosti Člověka v tísni, o.p.s. Během čtyř let jsem měla možnost 

věnovat se a pozorovat děti při jejich mimoškolním aktivitách. Pomáhala jsem při doučování, 

v zájmových dílnách, při preventivních programech a výletech, které Nízkoprahové centrum 

pořádalo. Každoročně se účastním Příměstského tábora v Bílině a jezdím s organizací Fido 

Dido, o.p. na letní tábory.  

Už delší dobu si všímám dětí, které mají jisté dovednosti či talent, ale nemají odvahu 

ho dál rozvíjet. Nízkoprahový klub dětem umožňuje chodit na mnoho zájmových dílen. Děti 

většinou dílny střídají a navštěvují je tedy nepravidelně. Najdou se ale i mnozí, kteří si vybrali 

jednu či dvě zájmové dílny a ty navštěvují pravidelně.  

Ústředním problémem, proč se věnují tomuto tématu, je to, z jakých příčin děti 

a mládež ze sociálně vyloučených lokalit selhávají právě při neformálním vzdělávání. 

Přípravy na vzdělání zvyšuje vzdělanostní šance dětí. Ještě více, pokud děti bydlí v sociálně 

vyloučené lokalitě, kde jsou odříznuty od možností, které mají děti z majoritní společnosti. 

Děti ze sociálně vyloučených lokalit se mohou dostat skrz neformální vzdělání ven z lokality, 

ve které žijí, mohou se setkat s jinými lidmi a novými informacemi. Je to jedna z možností, 

jak dětem a mladým lidem ukázat svět „venku“.  

 

Děti a mládež žijící v prostředí bílinského sídliště Teplické předměstí navštěvují ve 

svém volném čase Nízkoprahové centrum Na Předměstí, řízeném v rámci regionální bílinské 

pobočky společnosti Člověk v tísni. NZDM jim umožňuje navštěvovat několik zájmových 

dílen, doučovat se s pracovníky či dobrovolníky, jezdit na výlety či účastnit se preventivních 

programů. Pokud se některý mladý člověk rozhodne se sebou něco dělat, ale nevěří si a vůbec  

neví, jak a kde začít, je hlavním úkolem pracovnice NZDM ho povzbudit a začít probojovávat 

cestu. V praxi to například znamená začít shánět finanční prostředky (Nadační fond manželů 

Livie a Václava Klausových či Retrostipendium od UnuiCredit Foundation), a obcházet 

instituce (např. ZUŠ nebo Dům dětí a mládeže) a za klienta „orodovat“. Stejně jako klienti tak 

také pracovníci těchto vzdělávacích institucí příliš úspěchu nevěří a vždy se na děti dívají 

trochu s pochybnostmi a podezřením. Ve své praxi se totiž s mnoha příklady „dobré praxe“ 
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nesetkali. A tak, když jeden klient v procesu neformálního vzdělávání z různých důvodů 

selže, automaticky tím ztěžuje cestu nebo dokonce zavírá cestu někomu dalšímu, kdo by třeba 

tu výdrž a vůli něco dokázat měl. Když už se podaří klientovi vše domluvit, objeví se 

nečekaná proměnná, se kterou se nedá dopředu počítat.  

Cílem této práce pro mě bude zjistit příčiny selhávání dětí v procesu neformálního 

vzdělávání, aby výsledky výzkumu mohli posloužit pracovníkům Nízkoprahového centra Na 

Předměstí. 

 

Diplomová práce je členěna do teoretické a empirické části. První kapitola s názvem 

„Sociální vyloučení“ pojednává o vymezení sociálního vyloučení, o jeho příčinách, 

o mechanismech sociálního vyloučení, o Romech v sociálním vyloučení, o sociálně 

vyloučených lokalitách, o faktorech ovlivňující sociální vyloučení a o možných metodách 

práce v sociálně vyloučené lokalitě. O problematice sociálního vyloučení najdeme nepřeberné 

množství studií, při psaní této kapitoly jsem vycházela zejména z publikace Kdo drží Černého 

Petra (BROŽ, M., KINTLOVÁ, P., TOUŠEK, L., 2007) a z dostupných studií a odborných 

statí na serverech Epolis, Česká ghetta a Programy sociální integrace.  

Druhá kapitola Teoretické části („Komunita“) je zaměřena na vymezení pojmu 

komunita, jestli můžeme romskou komunitu označit komunitou a dále kapitola obsahuje 

přiblížení komunitního plánování, komunitního vzdělávání a komunitní školy. Při psaní této 

kapitoly jsem čerpala zejména z publikací Člověk-prostředí-výchova (KRAUS, Blahoslav 

a Věra POLÁČKOVÁ, 2001) a Příručka profesního rozvoje koordinátora komunitního 

vzdělávání (MURPHY, Kamila a NOVÁK Tomáš, 2005) a z dostupných studií a odborných 

statí na serverech Komunitní plánování a Projekt komunitní škola. 

Třetí kapitola s názvem „Neformální vzdělávání“ pojednává o definici neformálního 

vzdělávání, dětech a mládeži ze sociálně vyloučených lokalit a jejich mimoškolním trávení 

volného času a o společnosti Člověku v tísni, která bezplatně poskytuje dětem a mládeži od 

6 do 26 let, kde mohou smysluplně trávit svůj volný čas. Dále se zaměřuji na programy Nové 

školy, které jsou využívány velkým počtem dětí a mladistvých, kteří žijí ve znevýhodněném 

prostředí. Tyto programy zlepšují přístup ke vzdělání a umožňuje jim úspěšně projít 

školských systémem. Jako poslední se zmiňuji o Nadačním fondu manželů Livie a Václava 

Klausových, který podporuje projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování 

do plnohodnotného života.  
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 Druhý celek diplomové práce tvoří Empirická část, která je vnitřně dělená do sedmi 

kapitol. První kapitola empirické části se věnuje situaci ve městě Bílina. V kapitole popisuji 

sociálně vyloučené lokality Teplické předměstí, sídliště U Nového nádraží, Důlní ulici 

a azylový dům. Následuje popis regionální pobočky společnosti Člověk v tísni a samotného 

nízkoprahového zařízení. Bílinská pobočka, působící v regionu od roku 2005.  

 Další části diplomové práce se zaměřují na samotný empirický výzkum. Kapitola 

s názvem „Popis metodiky empirického výzkumu“ stanovuje výzkumné otázky i techniky 

zvolené k jejich zodpovězení. Empirický výzkum byl realizován formou individuálních 

rozhovorů s celkem pěti klienty NZDM. Dodatečné informace mi poskytla pracovnice 

Člověka v tísni Lada Šůláková, DiS. (koordinátor motivačních a podpůrných aktivit pro 

mládež). 

 Popis výzkumného vzorku je součástí další kapitoly, která popisuje každého z pěti 

respondentů. Pro výzkum jsem vybrala pět respondentů (tři dívky a dva chlapci), kteří jsou 

klienty NZDM už od jeho počátku. Všech pět respondentů bylo vybráno ze stávajících klientů  

NZDM, kteří selhali či selhávají v neformálním vzdělávání. Věkové složení respondentů bylo 

od 11 do 18 let. V následujících kapitolách jsem se již zabývala realizací výzkumu a shrnutí 

výsledků šetření. 

 V poslední části diplomové práce (Diskuse) se věnuji i zhodnocení metodiky 

empirického výzkumu a faktorů, které měly vliv na jeho realizaci. Součástí je i doporučení 

pro praxi.  
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1  TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1  SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ 

 

V posledních letech většina českých měst bojuje s fenoménem nové chudoby. Část 

jejich obyvatel se ocitá v takové chudobě a sociálním vyloučení, že je rozpoznáte od ostatních 

občanů měst. Lidé dostávají  nálepku nepřizpůsobivých a nepracovitých lidi. Tuto nálepku 

dostanou bez ohledu na jejich osobnostní vlastnosti, schopnosti či dovednosti. Nejvíc si jich 

všimneme, pokud žijí pohromadě v odloučené lokalitě nebo jsou nositelé nějakého vnějšího 

znaku (například u Romů se jedná o barvu pleti). Sociálně vyloučení lidé žijí i v jednotlivých 

domech či ubytovnách, ale i osamoceně. Stojí mnohdy před mnoha problémy a s postupným 

propadem na dno přestává být jasné, co je původním důvodem propadu a co jeho následkem. 

Lidé se motají v začarovaném kruhu problémů a není jasné, který problém by se měl řešit 

jako první (Člověk v tísni [online], 2006). 

Se sociálním vyloučením se můžeme setkat v různých formách ve všech 

společnostech. Tento proces může být chápán takřka jako univerzální kulturní mechanismus. 

Ve všech těchto společnostech se setkáváme s vylučovanými jedinci, sociálními kategoriemi 

i kolektivitami, ačkoliv formy a míra jejich vyloučení mohou a jsou rozdílné (Mareš In 

Sirovátka, 2002). Sociální vyloučení se stává devastující jak pro skupinu, které se to týká, tak 

pro stát, ve kterém sociální vyloučení dochází (Navrátil a kol., 2003).  

Sociálně vyloučení si nedokážou pomoci vlastními silami a ani nevědí jak. Vybírají si 

krátkodobé životní strategie, které uspokojí jen základní potřeby. Nerozumí společnosti 

a normám. Cítí se být neustále ohroženi a bojí se změn (Člověk v tísni [online], 2006). 

 

1.1.1  Vymezení sociálního vyloučení 

V roce 1974 vyvolala debatu o konceptu sociální exkluze kniha vysokého státního 

úředníka Reného Lenoira Exkludování, Jeden Francouz s deseti (Šimíková a Vašečka, 2005). 

O dva roky později stanovila Rada Evropy první úřední definici sociálního vyloučení: „Za 

chudé jsou považováni jednotlivci a celé rodiny, jejichž zdroje jsou natolik slabé, že tito lidé 

jsou vyloučeni ze způsobů života, zvyklostí a aktivit, jež jsou považovány za normální ve státě, 

v němž žijí“ (Thomas In Keller, 2010).  
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Lenoir krom fyzicky a mentálně handicapovaných sem řadí i sociálně neadaptované, 

které rozdělil do dvou kategorií (Keller, 2010): 

a) lidé marginální a asociální (delikventi, prostitutky, žebráci, alkoholici) 

b) osoby zranitelné (příslušníci rasových a etnických menšin). 

 

Lenoir zde nepíše o lidech bez práce (nezaměstnanosti), protože v sedmdesátých letech 

toto téma nebylo aktuální (Keller, 2010). Dnes je prioritním tématem a heslem strategií 

sociálních politik většiny zemí EU boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (Šimíková 

a Vašečka, 2005). 

Existuje mnoho definic sociálního vyloučení. Jednoduše je shrnuje Toušek: 

„Sociálním vyloučením (exkluzí) rozumíme proces, kdy jsou jednotlivci či celé skupiny 

vytěsňovány na okraj společnosti a je jim omezován a nebo zamezen přístup ke zdrojům, které 

jsou dostupné ostatním členům společnosti. Mezi tyto zdroje řadíme zaměstnání, bydlení, 

sociální ochrana, sociální péče a vzdělání“ (Brož, Kintlová a Toušek, 2007, s. 6). 

„Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, 

přispívají k němu však také další faktory, jako je diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní 

podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí 

a vzdělávacích příležitostí“ (Epolis [online], 2008). 

Myslím si, že tyto definice stačí, abychom si udělali přehled o sociálním vyloučení. 

Pokud bych měla shrnout tato všechna tvrzení, vychází mi, že lidé jsou vytěsňováni na okraj 

společnosti a nemají podobné možnosti jako ostatní lidé v majoritní společnosti. Exkludovaní 

lidé žijí na okraji společnosti a dostávají nálepku, která je z mnoha hledisek stigmatizující. Ve 

společnosti stoupá sociální nerovnost a takové skupiny osob se nalézají v sociálně vyloučené 

lokalitě, kde nemají rovné příležitosti.  

 

Sociální vyloučení se projevuje dlouhodobou nezaměstnaností s následující závislostí 

na sociálních dávkách, přestěhování a život v prostorově vyloučených částech obcí (v tzv. 

ghettech). Tito lidé jsou ve špatném zdravotním stavu, mají nízkou kvalifikaci a v konečných 

důsledcích se jejich rodina rozpadá. Jako adaptace na podmínky v sociálním vyloučení se 

vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří důraz na přítomnost, neschopnost plánovat 

budoucnost, pocity beznaděje a bezmoci. Dále i přesvědčení, že nemůžou ovlivnit svoji 

sociální situaci (Epolis [online], 2008). 

Horwath (In Navrátil 2003, s. 35) provedl sérií výzkumů, na jejichž základě určil 

indikátory, které se používají pro určení sociálního vyloučení: 

http://epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=9
http://epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=9
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1. Indikátory sociálního vyloučení pro určení lokalit ohrožených sociálním 

vyloučením: 

 větší počet přelidněných bytů; 

 menší míra dobrovolných aktivit; 

 horší zdravotní stav populace; 

 nížší střední délka života; 

 nízké vzdělání obyvatel; 

 vyšší podíl obyvatel bez bankovních účtů (specificky stavebního spoření); 

 vyšší podíl přečinů a trestných činů (přepadení, loupeží apod.). 

 

2. Indikátory sociálního vyloučení u rodin s dětmi: 

 vyšší počet dětí v domácnostech bez práce; 

 nízká porodní váha dětí; 

 vyšší dětská úmrtnost; 

 nízká účast na výuce ve škole; 

 vyšší míra porodnosti u dívek v nižších věkových skupinách; 

 vyšší počet dětí ve výchovných institucích. 

 

Mezi osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, můžeme dle Svobody (2011) 

zařadit:  

• osoby s nízkým vzděláním a kvalifikací,  

• dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaní,  

• zdravotně handicapovaní,  

• osoby závislé,  

• osaměle žijící důchodci,  

• imigranti,  

• příslušníky rozličně definovaných minorit,  

• lidé, kteří se ocitli v těžké životní (matky samoživitelky s více dětmi) 

• osoby propuštěné z výkonu trestu, výchovných ústavů, dětského domova. 

 

Navrátil (2003, s. 60) uvádí, že se sociální vyloučení obvykle projeví v některé 

z následujících oblastí života: 

- omezený přístup na trh práce; 
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- chudoba a nízký příjem; 

- nízká míra sociální podpory, řídké nebo neexistující sociální sítě; 

- vyloučení a život v kontextu lokality; 

- vyloučení ze služeb. 

 

Sociální  vyloučení se zejména projevuje (Klíče pro život [online], 2009 s.10): 

- prostorovým vyloučením (jedinci a skupiny postižené sociálním vyloučením často 

žijí v uzavřených a nebo izolovaných lokalitách s nízkou úrovní bydlení 

a nedostatečnou občanskou vybaveností), 

- symbolickým vyloučením spojeným se stigamatizací (zevšeobecňujícím 

přisuzováním negativních vlastností) jedinců či skupin, 

- nízkou mírou vzdělanosti a ztíženou možností tuto nevýhodu překonat, 

- ztíženým přístupem k legálním formám výdělečné činnosti, závislostí na sociálních 

dávkách a s tím spojenou materiální chudobou, 

- rizikovým životním stylem, špatnými hygienickými poměry a s nimi souvisejícím 

horším zdravotním stavem, 

- životními strategiemi orientovanými na přítomnost, 

- uzavřeným ekonomickým systémem vyznačujícím se častým zastavováním majetku 

a půjčováním peněz na vysoký úrok (lichva a tzv. rychlé půjčky), 

- větším potenciálem výskytu sociálně patologických jevů (např. alkoholismus,  

narkomanie či gamblerství) a kriminality (zvýšeným rizikem stát se pachatelem, ale 

i obětí trestné činnosti), 

- sníženou sociokulturní kompetencí např. jazykovou bariérou, nezkušeností či 

neznalostí vlastních práv a povinnosti). 
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Obrázek č. 1: Sociální vyloučení- grafické zobrazení 

 

Zdroj: www.clovekvtisni.cz  

 

 

1.1.2  Příčiny sociálního vyloučení 

V další kapitole je podle mě důležité zmínit faktory, které se podmiňují sociální 

vyloučení. Pokud pochopíme tyto faktory, můžeme blíže pochopit definice sociálního 

vyloučení. 

 

Vnější vlivy sociálního vyloučení 

Vnějšími příčinami sociálního vyloučení jsou jevy, které jsou mimo vliv a kontrolu 

vyloučených osob. Tyto vlivy nemohou vlastním jednáním ovlivnit (jen obtížně). Vnější 

příčiny jsou dány širšími společenskými podmínkami nebo jsou důsledek jednání lidí, kteří se 

nacházejí vně sociálního vyloučení (Brož, Kontlová, Toušek, 2007). 
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Do této oblasti patří především (Toušek In Brož, Kontlová, Toušek, 2007, s. 8): 

- trh práce a jeho charakter 

- bytová politika státní správy a místní samosprávy 

- sociální politika státu 

- praxe místních samospráv ve vztahu k sociální oblasti 

- diskriminace či stigmatizace některých jedinců na základě 

charakteristik jako rasa, etnicita, národnost, sociální status apod. 

 

Vyloučené osoby proti vnějšímu vyloučení nemůžou bohužel nic dělat. Vše vychází 

od lidí z majoritní společnosti. Jedinou pomocí mohou být sociální a terénní pracovníci, kteří 

v těchto lokalitách pracují. Můžou změnit názory a postoje lidí, které mají moc na úrovni 

místních samospráv v dané oblasti.  

 

Vnitřní příčiny sociálního vyloučení 

Vnitřní příčiny sociálního vyloučení jsou jevy, které jsou následkem jednání 

konkrétních lidí, kterých se sociální vyloučení dotýká.  Ti svým chováním situaci sociálního 

vyloučení bezprostředně způsobují či posilují její stávající existenci (Brož, Kintlová, Toušek, 

2007). 

Třebaže se jedná o příčiny individuální, jsou povětšinou důsledkem příčin vnějších. 

Jsou to například (Brož, Kintlová, Toušek, 2007, s. 9): 

- ztráta pracovních návyků při dlouhodobé nezaměstnanosti 

- dlouhodobá neschopnost hospodařit s penězi a dostát svým finančním 

závazkům 

- orientace na okamžité uspokojení potřeb vyplývající z dlouhodobé 

frustrace 

- apatie a nízká motivace k řešení vlastních problémů ad. 

 

I zde by mohli pomoci terénní pracovníci na změně postojů osob, kteří ztratili 

motivaci ke změně své situace. Pokud si vezme například jevy jako je dlouhodobá 

neschopnost hospodařit s penězi a dostát svým finančním závazkům, musíme si uvědomit, že 

tyto osoby jsou zvyklé si pomáhat. Z mé praxe jsem byla několikrát svědkem toho, že i cizí 

lidé si chodili půjčovat k sousedům peníze. Neexistuje slovo NE, protože by bylo spojeno 

s handout. I když sami mají problémy zaplatit nájem, tak raději poslední peníze dají své 
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příbuzné na nájem, ačkoliv vědí, že jim peníze nikdy nevrátí (a ani jim sama nebude moci nic 

půjčit). Samotná rodina se potom potácí s problémem, kde sehnat peníze na nájem.  

 

 

1.1.3  Mechanismy sociální vyloučení 

Petr Mareš (In Sirovátka, 2002, s.16) uvádí: „mechanismy sociálního vyloučení mohou 

mít formu diskriminace, vyloučení jedinců i sociálních skupin ze společnosti sobě rovných – 

tím, že se stanou, nebo zůstanou v určitých aspektech nerovnými. Významné je, že takovými 

mechanismy dochází k ohraničování životního stylu i životních šancí. Nejde ani tak o strádání 

na jedné straně či dostatek na straně druhé, jako o sociální prostor, který je tak vytvářen 

a naplňován a do něhož jak deprivace na jedné straně, tak na druhé straně privilegia člověka 

a jeho rodinu uvádějí“. 

Mechanismy sociálního vyloučení chápeme jako způsoby vytěsňování osob a skupin na 

okraj společnosti. Mechanismy se projevují v těchto oblastech života (Brož, Kintlová, 

Toušek, 2007, s. 9): 

- prostorové vyloučení 

- ekonomické vyloučení 

- kulturní vyloučení 

- sociální vyloučení v užším smyslu 

- symbolické vyloučení 

 

1.1.3.1  Prostorové vyloučení 

Prostorové vyloučení je nezřetelnějším vyjádřením sociální exkluze. Sociálně 

vyloučené osoby žijí v oblastech, které se vyznačují nízkou kvalitou bydlení. Jedná se 

například o městské části (Předlice v Ústínad Labem), ulice (Matiční ulice v Ústí nad Labem) 

anebo objekty (objekty v Jateční a Duchcovské ulice v Plzni). Odborníci nazývají tyto místa 

jako sociálně vyloučené lokality či ghetta. Od místních samospráv se můžeme setkat s názvy 

jako „objekty pro nepřizpůsobivé občany“, „byty pro neplatiče“, „holobyty“ či „byty pro 

sociálně slabé občany“. Život v sociálně vyloučené lokalitě nese vysokou ekonomickou přítěž 

nejen pro jejich obyvatele, ale i pro místní a státní správu (Brož, Kintlová, Toušek, 2007). 

Osoby, které jsou sestěhovány do jednoho domu či oblasti, mají mizivou šanci se 

z tohoto uzavřeného světa dostat. Hlavně v menších městech je dopravní spojení nedostačující 

ba dokonce žádné a lidé mají problémy se do města dostat. Proto se například v našem 
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předškolním klubu neustále setkávám se situacemi, kdy matky své děti po krátké době už 

nepřivedou. 

 

1.1.3.2  Ekonomické vyloučení 

Lidé žijí v chudobě, je jim uzavřen přístup na primární a sekundární trh práce a jsou 

jim uzamčeny životní šance. Na ztížený a omezený přístup k finančním zdrojům reagují tak, 

aby si dokázali opatřit aspoň minimální prostředky, které potřebují k přežití. Jejich chování je 

pouze adaptací na tuto situaci. Začnou se orientovat na černou ekonomiku a černý trh práce 

a následně se stanou závislými na sociálních dávkách. Diskriminace, nedostatek pracovních 

míst, zadluženost a ztráta pracovních návyků bývá příčinou uzavření přístupu na trh práce 

(Brož, Kintlová, Toušek, 2007).  

Ekonomické vyloučení je zdrojem chudoby, vyloučením ze životního standardu 

a uzavření životních šancí obvyklé ve společnosti či dané kolektivitě (Mareš In Sirovátka, 

2002). 

Zde je velmi dobře zřetelné, že se osoba pohybuje v začarovaném kruhu. Člověk, který 

je dlouhodobě nezaměstnaný (např. z důvodu neprodloužení pracovní smlouvy) a nemá tím 

pádem žádné materiální prostředky, ztratí pracovní návyky a po delší době i motivaci si 

nějakou práci sehnat. Stává se z něj osoba závislá na pomoci státu, která si musí sehnat 

prostředky na přežití nelegálním způsobem. Adaptuje se na svou situaci nevhodným 

způsobem, která majoritní společnost pokládá za nevhodný. 

 

1.1.3.3  Kulturní vyloučení 

Kulturním vyloučením je obvykle myšlen omezený přístup ke vzdělání a znalostem, 

které jsou většinovou společností uznávány. Odborně se mluví o vyloučení ze sdílení 

kulturního kapitálu společnosti. S vnějšími příčinami se setkáváme v praxi, kdy jsou dětí 

z „romských“ rodin přeřazovány do praktických či speciálních škol, kde děti získají méně 

kvalitní vzdělání. Mezi vnitřní příčiny patří například nízké vzdělání rodičů. Rodiče nerozumí 

spojitostem mezi vzděláním a životním úspěchem, a své děti dostatečně nemotivují ke školní 

docházce a úspěšnosti (Brož, Kintlová, Toušek, 2007). 

Pokud budeme usilovat o změnu, musíme podle mě začít u dětí a umožnit jim rovné 

šance jako mají děti z majoritní společnosti. Dále by se měl změnit systém, kdy jsou stále 

romské děti umisťovány do praktických škol. Měl by se rozvíjet program Podpora vzdělávání, 

kdy dobrovolníci doučují děti v jejich přirozeném prostředí a mohou tím ovlivňovat i postoje 

rodičů. Rodiče stále bohužel nepřikládají vzdělání takovou váhu.  
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1.1.3.4  Sociální vyloučení v užším smyslu 

Sociálně vyloučeným lidem jsou omezeny společenské styky pouze na lidi, kteří bydlí 

v blízkosti těchto osob a nacházejí se ve stejném postavení jako oni. Počet i těchto kontaktů je 

nižší, než počet kontaktů průměrného jedince z majoritní společnosti. Odborníci o sociálním 

vyloučení mluví jako o vyloučení ze sdílení sociálního kapitálu společnosti (stejně jako 

u kulturního vyloučení) (Brož, Kintlová, Toušek, 2007). 

Jako první kdo může začít změnu, jsou dobrovolníci z programu Podpora vzdělávání, kteří 

mohou usměrňovat chování rodičů a podávat jim po troškách informace aj. „zvenku“. Což je 

podle mě šance jak tyto lidi integrovat. 

 

1.1.3.5  Symbolické vyloučení 

Symbolické vyloučení je spojeno se stigmatizací sociálních skupin, které jsou 

vnímány jako odlišné, deviantní a cizí (Mareš In Sirovátka, 2002). 

„Sociální vyloučení se odehrává i v rovině charakteristik, které jsou vyloučeným 

osobám přisuzovány většinovou populací“ (Brož, Kintlová, Toušek, 2007, s. 13). Jsou 

označeni jako „neplatiči“ či „nepřizpůsobivý občané“. I když označení nebývá pravdivé, 

nakonec se pravdivými stanou, protože je s těmito lidmi jako s „neplatiči“ nebo 

„nepřizpůsobivými“ zacházeno (Brož, Kintlová, Toušek, 2007).  

Symbolickým vyloučením rozumíme také stigmatizaci na základě sociálního statusu 

jedince (nezaměstnanost, bydliště atp.) či etnicity“ (Brož, Kintlová, Toušek, 2007, s. 13). 

Stále jsou vyloučeným lidem dávány nálepky, které jsou jim mnohdy dávány na 

základě ani nepravdivých označení. Lidé ani nemusí těmito vlastnostmi či charakteristikami 

disponovat. Jsou stigmatizováni, diskriminováni a tím dochází ještě k většímu odlišení od 

majoritní společnosti.     
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1.1.4  Romové v sociálním vyloučení 

 

1.1.4.1  Kdo je to Rom aneb etnicita problematiky 

 

Vymezení sledované skupiny znesnadňují otázky typu (Jakoubek, Budilová, 2009): 

- Kdo je příslušník sledované skupiny? 

- Koho můžeme za příslušníka sledované skupiny považovat? 

- V jakém míře se jednotlivé osoby doposud identifikují se skupinou a zachovávají 

její zvyky a tradice, kterými se odlišují od majority či ostatních minorit? 

 „Názory na tyto otázky se různí, a z toho vyplývají i odlišné postoje ke způsobu odhadů 

či statistickému zjišťování početní velikosti příslušné skupiny. Při studiu 

národnostních/etnických menšin je třeba se smířit se skutečností, že zcela přesná data získat 

nelze a dostupné údaje se liší podle účelu jejich sběru a vykazují značnou variabilitu v čase“ 

(Jakoubek, Budilová, 2009, s. 215). 

Početní velikosti etnických skupin je předmětem diskuse. Realita je taková, že je 

nemožné získat přesnější data o početním stavu národnostních menšin a odhady jsou pouze 

spekulace (Jakoubek, Budilová, 2009). 

 

Sociálním vyloučením jsou ohroženy hlavně etnické skupiny. Z mé zkušenosti se 

jedná hlavně o Romy.   

„Za Roma považujeme takového jedince, který se za Roma sám považuje, aniž by se 

nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil, a/nebo je za Roma 

považován významnou částí svého okolí na základě skutečných nebo domnělých 

(antropologických, kulturních, nebo sociálních) indikátorů“ (Gabal, 2006). 

 

Gabal v časopise Romano (2006) uvádí: „Mnoho Romů se deklaruje svým češstvím, 

nikoliv romstvím. Etnicita je také a možná v rozhodující míře vlastnost připsaná sociálním 

okolím (majoritou, školou, učitelem, úřednicí, sousedy). Proto musí v pracovním uchopení 

tohoto jevu být nejen sebedefiniční část, ale také sociálně připsaná identita, protože je-li 

někdo považován za Roma, tak se k němu ostatní podle toho chovají, školou počínaje 

a veřejnou správou konče“. 

Mnozí autoři jsou přesvědčeni, že „romství“ je inherentním tělům, tedy, že „romství“ 

je dědičné. V některých výpovědích nalezneme i tvrzení o přímé genetické determinanci 
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kulturních vzorců (Hirt, Jakoubek, 2005).  Například M. Hübschmannová (Hirt, Jakoubek, 

2005, s. 202) uvádí, že: „jednotlivé znaky svého specifika získávají Romové rodem, v rodině, 

prostě tím, že se narodí jako Romové“ nebo že jde o „geneticky zakódované historické 

zkušenosti Roma“. Hirt a Jakoubek (2005) silně s tímto tvrzením nesouhlasí. Uvádějí, že 

skoro všichni autoři, kteří píšou o Romech jsou přesvědčeni, že tato skupina sdílí jisté 

fyziognomické rysy (barvu očí, vlasů, pleti). 

 

Š. Moravec (Hirt a Jakoubek, 2006) nabízí následující rozlišení toho, co vlastně 

říkáme, když mluvíme o Romech: 

1. Romové, nositelé romské kultury: Romem je ten, kdo si osvojil a aplikuje komplexní 

integrovaný systém hodnot, norem, principů sociální organizace, způsoby řešení problémů. Je 

to systém, který označujeme jako romskou kulturu. 

2. Romové ve smyslu sebeidentifikace: Rom je ten, kdo se za Roma pokládá. Ne všichni 

Romové se hlásí k romské národnosti. Při sčítání lidu z roku 2001 svou romskou národnost 

přiznalo jen 11 tisíc lidí žijících v České republice.  

3. Rom jako charakteristika připsaná zevnějšku: Romem je ten, který je za Roma 

považován většinou částí svého okolí. Romství sestává z kultury, jazyka, pocitu sounáležitosti 

s romskou kulturou, eventuálně z typického vzhledu. 

 

Myslím si, že Romem je ten, který se za Roma sám pokládá. I když z její zkušenosti 

s dětmi a dospělými v sociálně vyloučené lokalitě zjistila, že za Roma se považují lidé, kteří 

ani nevědí, proč se za Roma považují. Většinou své romství připisují podle barvy kůže: 

„Digh. Mám černou kůži. Jsem Rom“. Dnešní Romové již neumí romský jazyk, pouze pár 

slovíček (děti například počítání do deseti). Romská slova si děti osvojují pouze 

ze zvědavosti. Kdo je tedy Romem? Tuto otázku si každý bude muset zodpovědět sám. 

 

1.1.4.2  Počet Romů v České republice 

Hlavními zdroji demografických dat jsou sčítání lidu, evidence přirozené měny 

a migrací, populační registry a výběrová šetření. Hlavním zdrojem dat u romské populace je 

sčítání lidu (Jakoubek, Budilová, 2009). 

Ze zkušeností z minulosti se Romové neevidují, neboť se bojí postihu, ale také často 

nerozumí pojmu národnost a ztotožňují jej se státní příslušností. Někteří Romové ani nechtějí 

být za Romy považováni, a tak se hlásí k jiné národnosti (Jakoubek, Budilová, 2009).  
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Z prognóz provedených na katedře demografie Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy vyšlo, že na přelomu tisíciletí by mělo v České republice žít přibližně 200 000 -  

250 000 Romů (Jakoubek, Budilová, 2008).  

Při posledním sčítání lidu, domů a bytů se k romské národnosti přiznalo 5 199 občanů 

České republiky (Sčítání lidu, domů a bytů 2011).  

 

Tabulka č.1: Počty Romů v České republice  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: Langhamová a Fiala In Jakoubek, Budilová, 2008, s. 98) 

 

1.1.4.3  Gausova analýza 

Analýza sociálně vyloučených lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů 

působící v této oblasti mapuje počet sociálně vyloučených lokalit v České republice, včetně 

předpokládaného počtu osob, které v nich žijí. Cílem analýzy, bylo získat základní informace 

o situaci sociálně vyloučených romských lokalit pro správné nastavení systému čerpání 

finančních prostředků v programovém období 2007 – 2013 a zjištění míry absorpční kapacity 

subjektů působících a poskytujících služby v této oblasti. Výstupem této analýzy je 

elektronická interaktivní mapa obsahující popisné informace o životních podmínkách 

ve zkoumaných sociálně vyloučených romských lokalitách v České republice a kontaktní 

informace na subjekty působící v této oblasti (tedy potenciální žadatele o prostředky ESF). 

Byla vydána souhrnná brožura a doplňující CD obsahující nutné doprovodné informace 

Rok Počet 
% z úhrnu 

Pramen 
 obyvatelstva ČR 

1921 249 0,00 sčítání lidu 

1930 227 0,00 sčítání lidu 

1947 16 752 0,19 soupis Ministerstva vnitra 

1968 61 082 0,62 evidence národních výborů 

1970 60 279 0,61 sčítání lidu- šetření 

1980 88 587 0,86 sčítání lidu- šetření 

1980 107 193 1,04 evidence národních výborů 

1989 145 738 1,41 evidence národních výborů 

1991 32 903 0,32 sčítání lidu- deklarace 

2001 11 716 0,11 sčítání lidu- deklarace 

javascript:;
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především s ohledem na analýzu stávající stavu, směry strategického vývoje v budoucnosti, 

možné typy projektů podpořených z ESF (Gabal, 2006.). 

Celkově bylo zkoumáno celkem 307 lokalit, kde z 80% zkoumaných lokalit je podíl 

Romů nadpoloviční. Z grafů vyplívá, že v České republice převažují lokality, kde je relativně 

vyšší podíl romských obyvatel na celkovém počtu obyvatel dané lokality. Z předpokládaných 

údajů žije v těchto lokalitách 60 až 80. tisíc Romů. Téměř 50% zkoumaných domácností 

nemají zajištěnou teplou vodu a topení. Při stanovování hranic lokality bylo problematické 

a záviselo na rozhodnutí, zda určitou ulici či dům se může považovat za součást dané lokality 

či nikoliv. Realizátoři přiznali, že stanovené hranice můžou pozměnit v grafech tyto podíly 

(Gabal, 2006). 

 

 

1.1.5 Sociálně vyloučené lokality („ghetta“) 

 „Pro skupinu lidí, rodin nebo domácností, obývajících jeden vymezitelný prostor, se 

používá výraz (místní) populace nebo enkláva. Pro urbanistický útvar (dům, skupinu domů, 

ulici, městskou čtvrť), který je touto skupinou lidí obýván, se používá slovo lokalita“(Hirt 

a Jakoubek, 2006, s.19). 

Ghettem je zpravidla označován prostor, kam jsou záměrně sestěhováni jedinci, kteří 

jsou označováni jako příslušníci určité sociální, etnické, národnostní nebo náboženské 

skupiny (Brož, Kintlová, Toušek, 2007). 

V České republice v současné době existuje 330 sociálně vyloučených lokalit, ve 

kterých žije 60-80 tisíc obyvatel (Gabal, 2006). Nejvíce těchto lokalit se nalézá v ekonomicky 

a sociálně slabších regionech na severozápadě Čech a severu Moravy (Svoboda, Morvayová, 

2010). V České republice nenajdeme však region, kterému by se tato problematika vyhnula 

(Člověk v tísni [online], 2006). 

Lidé z těchto lokalit neznají dobře svá práva a povinnosti, navíc jsou zadluženi 

a nějakým způsobem diskriminováni. Kvůli nízkému vzdělání se nedokážou uplatnit na trhu 

práce a jejich rodinné zázemí je na tom velmi špatně (Programy sociální integrace [online], 

2010). 

Do těchto lokalit bývají vystěhováni nájemníci, kteří neplatili nájemné nebo jiné 

služby (elektřina voda atd.). Ocitnou se tu i lidé, kteří byli jako „problémový“ označeni a sami 

se nedokážou zařídit lepší životní podmínky (Člověk v tísni [online], 2006). V sociálním 

vyloučení setrvává dobrovolně jen zlomek lidí (Člověk v tísni [online], 2006). 
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Sociálně vyloučené lokality se od sebe odlišují velikostí, charakterem sídla (vedle 

kterého se nacházejí) a mírou sociálního vyloučení. Jedná se o izolované domy na okraji 

malých obcí, kde žije několik rodin, činžovní domy v malých či středních městech, ubytovny 

a panelová sídliště s tisíce obyvateli. Hranice lokalit mohou být symbolické (tzv. špatné 

adresy), tak fyzické (mohou být odděleny od ostatních průmyslovou zónou, rušnou ulicí, 

vodním tokem, skládkou…) (Klíče pro život [online], 2009). 

 

Za znaky, identifikující „ghetto“, lze podle serveru (ŠIMÁČEK, Epolis [online], 2009) 

považovat: 

- prostorové a symbolické vyloučení, nedostupnost infrastruktury (zástavba na kraji 

měst, ve vybydlených lokalitách či za městem), 

- nedostupnost úřadů (objektivní i subjektivní),  

- nekvalitní a často znečištěné domy (často bez řádné péče majitele) 

- nedostupnost zaměstnání a vzdělání (prostorová či sociální),  

- vysoká či úplná nezaměstnanost, zadluženost (až předluženost) obyvatel 

- nedostupnost lékařské péče, 

- enormně velký výskyt sociálně patologických jevů 

- nízká vzdělanost většiny obyvatel 

- špatné hygienické poměry,  

- vysoká nemocnost či špatný zdravotní stav, 

- vysoká míra kriminality (drobná kriminalita, ale i specifické typy trestných činů),  

- napětí mezi obyvateli ghetta a okolím. 

 

1.1.5.1  Sociálně vyloučená romská lokalita 

Gabal (2006, s.10) označuje za sociálně vyloučenou romskou lokalitu: „prostor 

obývaný skupinou, jejíž členové se sami považují za Romy a/nebo jsou za Romy označováni 

svým okolím, a jsou sociálně vyloučeni“. 

Není vůbec nutné, aby Romové v dané lokalitě tvořili statistickou většinu, aby se dala 

lokalita nazývat jako romská. Existují i lokality, kde je podíl Romů malý, či kde Romové 

vůbec nežijí. Je nutné si uvědomit, že ne všichni Romové žijí v sociálně vyloučených 

lokalitách,, protože mnozí Romové jsou plně integrováni do společnosti. „Není možné klást 

rovnítko mezi pojmy „Rom“ a „sociálně vyloučený“ (Gabal, 2006,  s.10). 
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Sociálně vyloučené romské lokality vznikají především v důsledku (Gabal, 2006,  

s.10): 

 „přirozeného“ sestěhovávání se chudých romských rodin do lokalit s cenově 

dostupnějším bydlením, 

 vytlačování romských rodin z lukrativních bytů a přidělování náhradního bydlení 

v lokalitách s často vysokým podílem romského obyvatelstva, 

 řízené sestěhovávání (především ze strany obcí) neplatičů nájmu a obecně lidí 

považovaných za „nepřizpůsobivé“ či „problémové“ do ubytoven či holobytů. 

 

Obyvatelstvo sociálně vyloučených lokalit však není etnicky homogenní a většina 

českých Romů v ghettech nežije (ŠIMÁČEK, Epolis [online], 2009). 

 

 

1.1.6  Faktory ovlivňující sociální vyloučení    

Mezi základní faktory, které ovlivňují sociální vyloučení je bezpochybně bydlení, 

vzdělání, práce, sociální politika, zadluženost a kriminalita (Programy sociální integrace 

[online] 2010).  

 

1.1.6.1 Bydlení 

Obstarat bydlení je pro tyto lidi o mnoho větší problém, než sehnat peníze na obživu. 

Kvůli divoké privatizaci bytových fondů, vnikly i celá sídliště, která patří soukromím 

vlastníkům. Tito soukromí vlastníci je velmi často využívají ke svému obohacení (Programy 

sociální integrace [online] 2010). 

Zde bych ráda uvedla velmi častý model, který se uplatňuje v bytovém sektoru 

(Programy sociální integrace [online] 2010): 

„Soukromá firma skoupí privatizované byty v nezajímavé oblasti s vysokou 

nezaměstnaností, špatnou infrastrukturou, prostě tam, kde se cenu nemovitostí drží při zemi. 

Poté vyhledá lidi, kteří vlastní byt v nějaké lepší lokalitě, a kteří např. dluží nějaké peníze (což 

není až takový problém) a nabídnou výměnu s tím, že jim dluhy uhradí. Za byt dejme tomu na 

litvínovském Janově a "bonusu" několika desítek tisíc tak získá např. byt na pražském 

Žižkově“. 
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Rodiny s dětmi, které jsou velmi často závislí na sociálních dávkách a jsou 

dlouhodobě nezaměstnaný, žijí v přelidněných a stísněných bytech nižší kategorie. Tyto byty 

jsou velmi často v katastrofálním stavu. Objekty se nejčastěji ocitají v části města, které se už 

nerozvíjí a ztratily své prvotní využití.  V těchto částech chybí obchody, základní škola 

a dopravní obslužnost. Lidé se nemají jak dostat k lékaři a na úřady, které bývají daleko 

(Člověk v tísni [online], 2006). 

Tyto lokality jsou známá pod nálepkou „ghetta“.  Často je vstupenkou do těchto ghett 

barva pleti. Normální bydlení nemají šanci Romové získat. Musí se nastěhovat do bytu 

v ghettu (Programy sociální integrace [online], 2010 ). 

 

1.1.6.2  Vzdělání 

Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách disponují s velmi nízkým dosaženým 

vzděláním. Hodnota vzdělání (hlavně tradiční institucializovaná forma) je vnímaná 

rozporuplně. Rodiče mají většinou základní nebo nedokončené základní vzdělání. Tuto laťku 

mají do budoucna i jejich děti (Svoboda, Morvayová, 2010).  

Nízká vzdělanost je velmi častou příčinou problémů, které do sociálního vyloučení 

směřují. Lidé (velmi často Romové) nerozumí, že vyšší vzdělání je vstupenkou do lepšího 

života. Ze zkušeností si myslí, že v jejich případě důležitější rolí je, jakou mají barvu kůže než 

jejich vzdělání (Programy sociální integrace [online], 2010 ). 

Rodiče nevidí ve vzdělání svých dětí budoucnost a umožňují svým dětem rozhodovat 

se o svém vzdělání a plně své děti respektují, pokud jejich dítě do školy chodit nechce 

(Pekárková, Nikolaj, 2008). Děti si automaticky osvojují modely jednání od rodičů a většina 

z nich navštěvuje zvláštní školy (Člověk v tísni [online], 2006).  

Děti ve škole selhávají a v současné době je nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup 

dětí do systému základního školství předškolní příprava. U dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí to je velká šance a základní podmínka pro jejich rovné zapojení do vzdělání. Většina 

dětí předškolního věku, které vyrůstají v sociálním vyloučení, nedochází do mateřských škol 

z důvodu sociokulturních bariér, fyzické nedostupnosti školek a z nedostatku finančních 

prostředků (Programy sociální integrace [online], 2010). 

Bludného kruhu může napomoci inkluzivní vzdělávání. Děti se kvalitně začlení do 

běžné společnosti a členové majoritní společnosti se budou už od dětství učit vnímat odlišnou 

barvu kůže nebo i handicap jako absolutně běžnou a normální věc (Nízká vzdělanost je velmi 

častou příčinou problémů, které do sociálního vyloučení směřují. Lidé (velmi často Romové), 

nerozumí, že vyšší vzdělání je vstupenkou do lepšího života. Ze zkušeností si myslí, že 
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v jejich případě je důležitější rolí jakou mají barvu kůže než jejich vzdělání (Programy 

sociální integrace [online], 2010 ). 

 

1.1.6.3  Zaměstnání 

Rodiče, kteří navštěvovali a popřípadě i dokončili učňovský obor, jsou nyní většinou 

dlouhodobě a opakovatelně nezaměstnaní. Dovednosti, které získali v průběhu vzdělání, jsou 

nyní na trhu práce neuplatitelné (Svoboda, Morvayová, 2010). 

Na obyvatele, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách, se nahlíží jako na líné. Žijí 

často v místech, kde je obrovská nezaměstnanost a tak si musíme uvědomit, že nemají šanci 

dostat práci. Mají nízké vzdělání a jediná šance na práci, je práce na černo (většinou 

stavebnický průmysl). Při dlouhodobé nezaměstnanosti ztrácejí pracovní návyky a svůj život 

vidí pouze v krátkodobé perspektivě. Za nějakou dobu svůj životní styl považují za normální 

(Programy sociální integrace [online], 2010). 

Nezaměstnanost v sociálně vyloučených lokalitách je 90-100% (Ministerstvo vnitra 

České republiky [online], 2010). 

 

1.1.6.4  Sociální politika  

V České republice neexistuje žádný koordinovaný postup. Což je velký problém. Vše 

záleží na jednotlivých ministerstvech a nikdo vše neřídí centrálně. Nelze reagovat na specifika 

jednotlivých oblastí a sociální dávky působí nemotivačně.  Základním řešením musí být 

spolupráce všech zúčastněných subjektů (státu, samosprávy, neziskových organizací, sociálně 

vyloučených a většinové společnosti) (Programy sociální integrace [online], 2010). 

 

1.1.6.5  Zadluženost  

Většina lidí ze sociálně vyloučených lokalit jsou hluboce zadlužený. Půjčky od 

nebankovních subjektů (rychlé půjčky) jsou velmi často využívanou službou těchto lidí. 

Jestliže dlužník půjčku nesplatí, tak ji uhradíme my všichni, protože věřitel peníze získá ze 

sociálních dávek dlužníka. Dalším známým problémem je lichva. V některých případech jsou 

dluhy v takové výši, že šance na splacené se s každou další půjčkou snižuje (Programy 

sociální integrace [online], 2010). 

Agenti nebankovních subjektů osobně obcházejí byty a nabízejí možnost půjčky bez 

ručitele a doložení příjmů. Pro společnosti je to výhodné, protože dlužník má příjem ze 

sociálních dávek. Extrémně nevýhodné to je pro dlužníka, protože úroky a poplatky rychle 
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rostou a stanou se pro něj nesplatitelnými (Ministerstvo vnitra České republiky [online], 

2010). 

 

1.1.6.6  Kriminalita 

V sociálně vyloučených lokalitách se daří organizovanému zločinu a roste kriminalita. 

Jedná se hlavně například o krádeže a prostituci, ke které je dohnala špatná životní situace. 

Rodinné gangy vládnou místnímu podsvětí a organizují i lichvu (Programy sociální integrace 

[online], 2010). 

 

 

1.1.7  Metody práce v sociálně vyloučených lokalitách  

 

1.1.7.1  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež organizují volný čas pro děti a mládež, ale 

hlavně se jedná o sociální službu (§62 zákon č. 108/2006). Služba je pro klienta lehce 

dostupná a nekladou na něj vysoké nároky (finanční, psychologické, časové, fyzické, 

technické). Nízkoprahovost odstraňuje a snižuje možné bariéry, které zhoršují dostupnost 

služby pro cílovou skupinu. NZDM vytváří přirozené prostředí pro klienty, kteří mohou zůstat 

v anonymitě. Pro užívání služby není povinné členství ani různé formy registrace. Nejsou 

povinni docházet do zařízení pravidelně a služba je poskytována bezplatně (KOL. AUT., 

2005). 

Nízkoprahová centra jsou vhodným místem pro dlouhodobou a systematickou práci 

s dětmi a dospívající mládeží (Programy sociální integrace [online], 2010).  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách řazena pod služby sociální prevence. NZDM poskytuje ambulantní službu klientům 

ve věku 6-26 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucím jevům. K navázání kontaktu 

s cílovou skupinou slouží volnočasové aktivity. Cílem této služby je zlepšit kvalitu života 

předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik, které souvisejí s jejich způsobem 

života. Umožňuje jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby 

v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím 

a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba zahrnuje následující okruhy aktivit: 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
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prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (Zákon č. 108/2006 Sb.). 

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je klientům zajistit: podporu 

pro zvládnutí obtížných životních situací, snížení sociálních rizik vyplývajících 

z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, zvýšení 

sociálních schopností a dovedností, podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků 

i do společnosti, nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během 

pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit, zlepšení kvality jejich 

života, předcházení nebo snižování zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem 

života, umožnění lepší orientace v jejich sociálních prostředí, vytvoření podmínek pro 

řešení nepříznivé sociální situace (KOL. AUT., 2008). 

 

Cílová skupina 

Službu může využívat kdokoliv z cílové skupiny (viz. níže), pokud svým chováním 

a jednáním neohrožuje a neomezuje sebe sama, ostatní uživatele služby ani její pracovníky. 

Služba slouží především dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životné situaci nebo jsou 

již ohroženi. Cílem služby je umožnit klientům lépe orientovat se v jejich sociálním 

prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou 

životní situaci (KOL. AUT., 2008). 

NZDM získává nové uživatele služby pomocí terénních sociálních pracovníků, 

informačních kanálů (např. předávání informací mezi uživateli), informačních materiálů, 

informačních aktivit (např. prezentace služby na školách) (KOL. AUT.,2008). 

 

Cílovou skupinu NZDM lze klasifikovat podle různých kritérií (KOL. AUT., 2008): 

- děti a mládež, které zažívají nepříznivé sociální situace; 

- děti a mládež ve věkových skupinách 6–12 let, 13–18 let, 19–26 let; 

- děti a mládež, které žijí nebo se pohybují v konkrétní lokalitě, kterou lze vymezit 

sociálně či geograficky; 

- děti a mládež, ke kterým se vztahují další (doplňkové charakteristiky). 

 

1.1.7.2  Terénní sociální práce 

Terénní sociální práce pomáhá lidem, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách. 

Jejich obyvateli jsou především chudí Romové. Terénní sociální pracovník pracuje jako 

průvodce při řešení každodenních problémů. Především je vede k aktivní snaze vyprostit se 
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z pasti chudoby, ze závislosti na druhých a na státu. Terénní sociální práce poskytuje sociální, 

poradenské a asistenční služby lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci (Terénní sociální 

práce [online], 2003). 

Terénní sociální pracovník působí přímo v přirozeném prostředí klientů. 

Dlouhodobým a intenzivním působením lze dosáhnout vyšší efektivitu při řešení některých 

problémů než u klasické sociální práce. Důležitým předpokladem je znalost prostředí 

a navození důvěry mezi pracovníkem a jeho klientem (Programy sociální integrace [online], 

2010). 

„V českém prostředí, kde je TSP stále poměrně novým přístupem, se zatím uplatňuje 

především v sociálně vyloučených lokalitách (ghettech) a je realizována jednak státem 

(v rámci vládního programu Terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách), 

jednak řadou neziskových organizací, romských i neromských. Momentálně probíhá proces 

profesionalizace a standardizace TSP“ (Programy sociální integrace [online], 2010). 

Mezi základní metody práce terénního sociálního pracovníka patří (Programy sociální 

integrace [online], 2010): 

 rozhovor s klientem, 

 pomoc s listinami, 

 vyjednávání, 

 doprovod, 

 koordinační činnost, 

 konzultace s odborníky, 

 kontakt s dalšími institucemi a organizacemi. 

 

1.1.7.3  Programy v rámci komunitního vzdělávání 

Programy v rámci komunitního vzdělávání jsou širokým spektrem vzdělávacích, 

rekreačních, zdravotnických a sociálních aktivit určeným pro členy komunity jakéhokoliv 

věku (Murphy, Novák, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tspweb.cz/
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1.2  KOMUNITA 

 

Každý student, rodič, učitel, dítě je členem nějaké komunity. Dle Lorenzové můžeme 

nahlížet na komunitu několika způsoby (Kraus, Poláčková, 2001, s. 119): 

1. Malá skupina, jejíž členi jsou spojeni vzájemnými emočními pouty, stejným 

zájmem, cílem či posláním.  

2. Komunity mohou vznikat jako sjednocení lidí kolem určité ideje, které mají 

povahu hnutí. Někteří stoupenci mohou žít pohromadě, např. v náboženských 

a duchovních komunitách. Jedná se o komunity staré a společensky ceněné 

(komunity klášterů církevních řádů), dále komunity v českých podmínkách 

netradičních náboženských hnutí a duchovních směrů (Hare Kršna, mormoni).  

Jiná komunitní hnutí vznikají např. pro prosazení určitého životního stylu. Jako 

nejslavnější byli určitě komunity děti lásky (hippies). Dnes se velmi rozvijí 

komunity na šíření jógy jako životního způsobu i svérázného náboženství. 

Patří sem i komunity, nazývané squoteři, kteří prosazují alternativní kulturu 

doprovázenou alternativním způsobem bydlení. 

3. Dále jsou komunity zaměřené na vyjádření vztahu k životnímu prostředí 

(ekologické zemědělské komunity), nebo komunity v principu fungující jako 

hospodářské jednoty (izraelské kibuci). Většina komunit sdružených kolem 

určitého typu spirituality, má souběžně hospodářskou, medicínskou 

a ekologickou dimenzi. 

4. Komunity, které se rodí na základě společně sdílených hodnotových orientací, 

víry, zájmů, politických názorů, profesních priorit, ale velkou roli může hrát 

i dosažený společenský status jejich členů: lze tak hovořit např. o celosvětové 

křesťanské komunitě, umělecké komunitě předválečné Paříže, o akademické 

komunitě učitelů a studentů vysokých škol, o lékařské (učitelské, právnické, 

programátorské) komunitě, o globální komunitě zastánců trvale udržitelného 

rozvoje na planetě Zemi apod. 

5. Pro současnost je stále typické, že si člověk získává prostředky k životu prací, 

jsou dále příznačnými typy komunit komunity pracovní (dříve pracovní 

komunity), od velmi malých až po celou organizaci, instituci, výrobní podnik, 

agenturu atd. V tomto případě můžeme hovořit o celé instituci jako 

o komunitě. 
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6. Geografická, místní komunita vzniká na lokálním, (územním, sídelním) 

principu. To znamená, že ji tvoří lidé žijící v nějaké lokalitě, situace, ve 

kterých žijí, a problémy, jež tam vznikají. Lokální skupiny jsou jedněmi 

z nejstarších typů komunit, protože lidé se po velmi dlouhou dobu svého 

společného života sdružovali v místních, převážně rodově zemědělských 

jednotách, kde se všichni vzájemně znali.  

 

Smyslem komunity je dosahování sociálních změn, které povedou ke zlepšení situace 

a podmínek života členů komunity. Jen komunita může nejlépe vědět, co je pro ni dobré 

a v konečném důsledku je takové řešení méně ekonomicky náročné. Ukázalo se, že nejlépe se 

řeší konflikty, obtíže a spory společně s lidmi, kterých se týká. Změna je trvalé povahy a je 

chápána jako výsledek konsensu, kterého se mohli všichni zúčastnit (Kraus, Poláčková, 

2001).   

  

1.2.1  Můžeme označit romskou komunitu za komunitu? 
Lidé žijící v ghettech fungují na první pohled jako komunita, kde panují stejné normy, 

hodnoty a postoje, které se odlišují od většinové populace. Tento názor pozorovatele zvenčí 

bývá utvrzen zejména tehdy, když je ghetto osídleno lidmi s nějakým vnějším znakem, který 

je silně odlišuje. U nás to platí zejména pro ghetta, kde převažuje romské obyvatelstvo. 

Přitom když se podíváme na obyvatele ghett, tak jsou strukturováni stejně či dokonce více než 

ostatní obyvatelstvo města. I ghetta mají své elity, střední třídu a spodinu (ŠIMÁČEK, Epolis 

[online], 2009). 

Pokud na jednom místě žijí Romové, nemůžeme se automatiky domnívat, že se jedná 

o „komunitu“. V České republice často populace Romů nemá charakter komunity. Základem 

sociální organizace v tradiční romské kultuře je příbuzenství. Z toho vyplývá, že vnitřně 

organizované a společenství Romů bude tvořit jen skupina příbuzných. V jednom městě 

můžeme najít seskupené domácnosti, které tvoří např. rodiče, jejich děti prarodiče, partneři 

a případně děti dětí. Jen některé z nich jsou ale spojené příbuzenskými vztahy, někde chybí 

úplně. Takové seskupení v typickém případě jako komunity nefungují. Mezi rodinami někdy 

dochází k separaci nebo k přehlížení (Hirt, Jakoubek, 2006).  

Na základě terénních výzkumu vyplynulo, že pojem komunita pro označení skupin 

sociálně vyloučených Romů je neadekvátní. Jedná se spíše o heterogenní seskupení 

nukleárních rodin sestěhovaných z různých částí města či měst. O komunitě by se jednalo 
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tehdy, kdyby skupina byla vzájemně pospojována příbuzenskými vztahy souvisejícími 

s tradiční strukturou romské velkorodiny (Gabal, 2006, s.10). 

 

1.2.2  Komunitní plánování 
Komunitní plánování přispívá ke zlepšení situaci ve městech, kde vznikli nebo začínají 

vznikat sociálně vyloučené lokality.   

„Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. 

Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň 

potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu 

s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu 

vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co 

bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, 

sprirálovitě se opakující proces. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních 

služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména 

o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je 

téma sociálních služeb blízké“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], 2005). 

Alice Gojová uvádí ve své publikaci „Teorie a modely komunitní práce“ definici 

komunitního plánování (Komunitního plánování, 2002 In Alice Gojová, 2006, s. 91): 

„metoda, která klade důraz na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká a na 

dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Metoda umožňuje obcím 

a krajů plánovat sociální služby, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých 

občanů“. 

Plánováním odpovídajících programů, projektů a sociálních služeb, se spoluprácí 

zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů, můžeme předcházet sociálnímu 

vyloučení znevýhodněných osob z trhu práce a ze společnosti. Umožňuje nám rozvíjet 

sociální ekonomiku na základě znalosti místních potřeb (Komunitní plánování [online], 2010). 

 

Charakteristickým znakem metody je důraz kladený (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí [online], 2005): 

 na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká 

 na dialog a vyjednávání 

 na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává tyto cíle (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí [online], 2005): 

 Posilovat sociální soudržnost komunity 

 Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců 

i skupin. 

 

Komunitní plánování zapojuje všechny účastníky do přípravy a uskutečňování plánu 

sociálních služeb. Zvyšuje se podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich 

zajišťování, podporuje spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě 

a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje. Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních 

služeb a rozšiřuje jejich nabídku. Umožňuje, aby sociální služby odpovídaly potřebám 

a reagovaly na lokální odlišnosti. Přispívá k efektivnějšímu investování finančních 

prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné (Ministerstvo 

práce a sociálních věcí [online], 2005). 

  

Principy komunitního plánování (Ministerstvo práce a sociálních věcí [online], 2005): 

1. Partnerství mezi všemi účastníky - potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu. 

Názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru. 

2. Zapojování místního společenství. Při zapojování místního společenství je nutné 

hledat různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla 

srozumitelná (např. podle bydliště, způsobu života, zájmů, socioetnické příslušnosti, 

atd.). Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. 

3. Hledání nových lidských a finančních zdrojů. Nelze zapomínat na spolupráci 

s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, 

svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci. Komunitní 

plánování sociálních služeb je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci. 

4. Práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím uvnitř řídící 

struktury a zajistit předávání informací veřejnosti. Budou - li informace pravidelně 

předávány, bude možné očekávat relevantní připomínky a podněty. Je nutné stanovit, 

jak bude možné vznášet připomínky a jak bude s připomínkami nakládáno. 

5. Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument. KP nezpracovává 

skupina expertů. Proces KP znamená vyhledávání, zapojování a diskusi různých lidí. 

Tento proces umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinečný 

a neopakovatelný a plně odpovídal místním podmínkám a zdrojům. 
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6. Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce. Dobře fungující spolupráce může 

být inspirací pro ostatní účastníky KP. Prohloubení spolupráce mezi všemi účastníky 

přináší kvalitnější nabídku sociálních služeb. 

7. Kompromis přání a možností. Výsledkem komunitního plánování je vždy 

kompromisní řešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti 

v tomto případě nejsou pouze materiální, finanční a lidské zdroje, ale také dohoda 

vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cílů KP podílet. 

 

1.2.3  Komunitní vzdělávání 
Ve světě se komunitní vzdělávání rozvíjí už několik let. Počátky konceptu komunitní 

školy pochází z USA. U zrodu stála ve 30. letech Mottova nadace a nadále se vyvíjela 

i v západní Evropě a od 90. let 20. století postupně i v Evropě střední a východní (Projekt 

komunitní škola [online], 2011). 

„Velké možnosti v uskutečňování žádoucích sociálních změn se dnes připisují 

komunitnímu vzdělávání a komunitní škole“ (Kraus, Poláčková, 2001, s. 137). 

Komunitní vzdělání je definováno jako plánovaná vzdělávací činnost školy, která se 

dotýká jiné skupiny místní komunity, než jsou žáci školy. Může být organizována ve škole 

nebo mimo ni. Může se výrazně podílet na celoživotním vzdělávání obyvatel obce, eventuálně 

usilovat o řešení partikulárních problémů nebo o zlepšení kvality života obce jako celku 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2009). Komunitní vzdělávání může fungovat v komunitních 

centrech, na školách, v mateřských školách, domovech důchodců, ale i v městské knihovně 

(Murphy, Novák, 2005). 

Komunita často zmiňuje potřeby jako např. školení nezaměstnaných, vzdělávání osob 

určitým způsobem diskriminovaných na trhu práce (matky na mateřské dovolené, zdravotně 

postižení, příslušníci etnických skupin atd.), mimoškolní aktivity pro děti, zvyšování 

kvalifikace a spoustu jiných (Murphy, Novák, 2005).  

 

Na význam pojmu komunitní vzdělávání může být pohlíženo v několika kontextech, 

jako (Kraus, Poláčková, 2001, s. 137): 

1. vzdělávání členů komunity, kteří mají dobrý status, jsou všeobecně přijímáni, znají 

problémy komunity a mají chuť je řešit. Tito lité pak mohou dobře ovlivňovat řešení 

problémů v komunitě – mohou se z nich stát komunitní aktivisté (spolupracovníci 

komunitního pracovníka).  

http://www.ckpul.cz/data/komunitni-skola/standardy-principy-komunitni-skoly.pdf
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2. vzdělávání celé komunity, např. informování a přesvědčování prostřednictvím 

osvětových akcí či vzdělávacích kampaní s využitím všech dostupných prostředků 

komunikace od letáků, tisku, místního televizního okruhu, veřejného rozhlasu 

a informačních tabulí, až po práci aktivistů, kteří oslovují obyvatelé lokality, ať na 

ulici nebo u nich doma. 

3. příprava komunitních pracovníků, kteří navštěvují kursy komunitní práce, od kursů 

pro pracovníky výcvikových, přes terapeutické až po místní komunity. Tyto kursy 

mají vlastní metodiku a systémy akreditací a jsou podmínkou pro výkon některých 

typů komunitní práce (např. psychoterapie). 

4. získávání znalostí, postojů, dovedností a zkušeností, které jsou spjaté se životem 

v komunitě, jejími specifickými potřebami a které jsou ovlivněny životním stylem, 

hodnotovou orientací, ale i náladami či předsudky komunity.  

5. procesy učení, které probíhají v rámci komunitních akcí, kampaní a projektů. V první 

řadě probíhá učení sociální, kdy si aktéři osvojují sociální dovednosti (vyjednávání, 

řešení konfliktů, kooperativní strategie jednání, komunikace atd.), dále získávají 

informací a zkušeností (např. s úspěšností použitých strategií, z kontaktů s institucemi, 

podnikatelskou sférou, médii…lze uplatnit v další činnosti, popřípadě zprostředkovat 

těm, kteří by se podobnou činností chtěli zabývat). Dochází k individualizaci (jedinec 

si prostřednictvím komunitních aktivit vyhraňuje svoje postoje a názory) a integraci 

(jedinec se včleňuje do života komunity, přebírá za své její potřeby a zájmy). 

 

Komunitní vzdělávání jej založeno na třech základních principech (Murphy, Novák, 

2005, s. 9):  

Prvním je celoživotní učení, kdy učení chápeme jako celoživotní proces. Na základě 

potřeb komunity poskytuje v rámci komunitního vzdělávání formální a neformální učební 

příležitosti pro všechny členy v komunitě.  

Druhým principem je aktivní zapojení komunity. Podporují u občanů smysl pro 

občanskou zodpovědnost, poskytují příležitosti pro vedení jednotlivých aktivit pro členy 

komunity a povzbuzují demokratické procesy při místním rozhodování.  

Třetím principem je efektivní využívání zdrojů. Propagují efektivní využívání 

fyzických, finančních a lidských zdrojů, která má komunita k dispozici. Pomocí podpory 

vzájemné spolupráce místních organizací přispívají k omezování duplicitních služeb. 
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1.2.4  Komunitní škola 
„Komunitní škola je škola otevřená. Jejím posláním je vykonávat kvalitní funkci 

vzdělávací a výchovnou s propojením na funkci komunitního, společenského, kulturního 

a volnočasového centra. Škola je otevřená žákům, rodičům, komunitě a zároveň žáky 

přirozeným způsobem do života komunity zapojuje. Je orientována na rozvoj měkkých 

dovedností, pro-sociálního jednání a posilování občanských postojů žáků. Přirozenou účastí 

komunitní školy na životě společnosti, orientací na prostředí a rozvojem specifických 

kompetencí žáků zvyšuje jejich konkurenceschopnost v životě a na trhu práce“ (Projekt 

komunitní škola [online], 2011). 

Mark Laurman označuje za komunitní školu takovou školu, která do procesu 

vzdělávání zapojuje místní občany. Tím obohacuje výuku dětí, dospělých a v konečném 

důsledku celou komunitu. Chod školy a směr výuky neovlivňuje pouze učitelé, ale i děti, 

rodiče a členi komunity, kteří projevují zájem o změnu. Komunitní škola nabízí krom 

vzdělávacích aktivit, tak i kulturní, rekreační, sociální a zdravotní programy. Škola poskytuje 

své prostory i pro potřeby komunity (Marek Lauermann [online], 2006). 

Komunitní centrum při škole je založeno za účelem poskytování vzdělávacích, 

rekreačních a sociálních služeb pro lidi každého věku. Posláním těchto center je zapojit co 

nejvíce lidí a vytvořit tak prostor pro generační, kulturní a sociální dialog, pro odpočinek 

a vzdělávání.  Tyto školy jsou otevřeny déle než školy tradiční (Murphy, Novák, 2005). 

 

Pro Marka Leurmana jsou komunitní školy charakterizovány těmito rysy (Komunitní 

škola [online], 2011):  

o rodiče jako partneři 

o partnerství pro zajištění služeb 

o dobrovolnictví- uvnitř školy i směrem ven 

o jsou otevřené a pluralistické 

o inkluzivní přístup jak k dětem ve třídách, k náboženství, etnicitě a sexuální orientaci 

o důvěra ve všechny děti, včetně těch s handicapy, aby mohly uplatnit své právo 

přístupu ke kvalitnímu vzdělání 

 

 

„Komunitní škola je chápána jako přirozené společenské centrum a duchovním, 

kulturním i materiálním zázemím lokální komunity“ (Kraus, Poláčková, 2001, s. 139). 

 

http://www.ckpul.cz/data/komunitni-skola/standardy-principy-komunitni-skoly.pdf
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Podle Krause a Poláčkové (2001, 139) škola zejména: 

 Vychází vstříc vzdělávací poptávce širší veřejnosti v místě své působnosti (např. 

kurzy jazyků, šití, účetnictví, sportovní aktivity, výcviky, poskytuje prostory 

i vybavení-oprávněna získat finanční prostředky) 

 Poskytuje žákům další možnosti osobnostního a sociálního rozvoje na bázi 

dobrovolnosti (organizuje volnočasové aktivity, spolupracuje se středisky pro 

volný čas dětí a mládeže, s dětskými organizacemi nebo soukromými uměleckými 

školami) 

 Vztahuje školní kurikulum k životu v komunitě – prostřednictvím projektového 

vyučování se může zaměřit na regionální ekologii, ochranu památek, pomoc 

starým lidem… 

 Úzce spolupracuje s rodiči svých žáků- rady škol, třídní schůzky 

- Zjišťuje jejich představy o činnosti, projektech, personálním obsazením školy, 

kvalitě práce s žáky, poradenském servisu, profilaci školy (sport, jazyky, umělecká 

činnost) 

 Spolupracuje s místním zastupitelstvem a zřizovatelem (může se například 

podílet na spoluorganizování oslav významným výročí obce, spolupracovat 

s obecnými institucemi – domov důchodců, publikace v místním časopise…) 

 Otevírá se spolupráci se všemi významnými místními institucemi 

a jednotlivci, a by je získala pro dosahování svých vzdělávacích, osvětových cílů 

nebo investorských záměrů- kontakty s podnikateli, vydavateli regionálního tisku 

a novináři, kino, knihovna, muzea…) 

 Dokáže spolupracovat s dalšími pracovníky pomáhajících profesí vládního 

i nevládního sektoru- protidrogový koordinátor, romský poradce, sociální kurátor, 

sociální pracovník OSPOD, lékař, policie… - ti co dokážou rychle poradit 

a pomoci 

 Rozvíjí programy integrace handicapovaných,  sociálně a kulturně 

a znevýhodněných žáků- zkvalitnění jejich života, prolomení bariér mezi 

majoritami a minoritami, snižování napětí v lokalitě, prohlubování tolerance 

a mezilidského porozumění 

 Je centrem kulturního a veřejného života – např. jako spolupořadatel koncertu, 

divadelního vystoupení, večerů poezie, diskusní fórum… 
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 Rozvíjí mezinárodní spolupráci škol, v níž zastupuje svoje město, vytváří projekt 

jeho prezentace v zahraničí, seznamu zahraniční přátelé s významnými místy 

regionu 

 Poskytuje sociální služby v komunitě – u nás třeba levné stravování pro 

důchodce 

 

„Komunitní školy mají zásadní vliv na rozvoj komunity, společenství občanů v určité 

lokalitě“ (Murphy, Novák, 2005. s. 10). Komunitní centra při škole pořádají jednorázové 

akce, které jsou určeny pro všechny členy komunity (tj. nejen rodičům, jejíž žáci navštěvují 

školu). Pomocí rekvalifikačních kurzů mohou komunitní školy pozitivně ovlivňovat 

zaměstnanost a zapojování členů komunity do celoživotního vzdělávání (Murphy, Novák, 

2005). 

 

Komunitní vzdělávání (Liga komunitních škol [online], 2011) 

- Škola plní roli vzdělávacího, poradenského a kulturního centra v místě svého 

zřízení.  

- Škola reflektuje v nabídce vzdělávacích aktivit specifika spádové oblasti (v našem 

případě specifika sociálně vyloučené lokality).  

- Škola pomáhá překonat chybějící systémová řešení v oblasti sociálně 

znevýhodněného vzdělávání zvýšenou iniciativou (dobrovolnickou prací) - dotační 

programy, spolupráce se subjekty sociálního znevýhodnění,.. 

- Škola vnímá jako důležitý multikulturní rozměr své práce (v rámci komunitního 

vzdělávání patří etnicita k důležitým faktorům ovlivňujícím zaměření školy). 

 

1.2.5  Koordinátor komunitního vzdělávání 
Komunitní koordinátor řídí proces komunitního vzdělávání v komunitě a působí jako 

blízký spolupracovník ředitele. Ve spolupráci s ředitelem školy navrhuje, podle potřeb 

komunity, strategie a plán rozvoje komunitního vzdělávání. Každý rok tento proces hodnotí. 

Koordinátor komunitního vzdělávání je zodpovědný za organizaci, vedení a rozvoj 

komunitního centra, finanční zajištění a samozřejmě i za komunikaci s partnery (Murphy, 

Novák, 2005). 

V České republice je pozice koordinátora komunitního vzdělávání zcela nová. Na 

některých školách tato pozice již existuje a je finančně podporována z místních rozpočtů. 

http://www.ligakomunitnichskol.cz/index.php?p=4
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Dobré zkušenosti s pozicí koordinátora komunitního vzdělávání hlásí celý svět (Murphy, 

Novák, 2005). 
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1.3  NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1.3.1  Neformální vzdělávání 
Neformální vzdělávání je organizované vzdělávání, které je realizované mimo 

formální vzdělávací systém. Umožňuje vzdělávání pro dospělé i mládež s různým obsahovým 

zaměřením a s různými nároky na učení vzdělávajících subjektů. Je organizována různými 

institucemi (např. podniky, vzdělávacími agenturami, nadacemi, kulturními a sportovními 

zařízeními, kluby i školami) (Průcha, Walterová, Mareš, 2009). 

Lynne Chrisholm definoval neformální vzdělávání: „Neformální učení je záměrné, ale 

dobrovolné učení, které probíhá v řadě rozmanitých prostředí a situací, v nichž vyučování, 

odborná příprava a učení nemusí být nutně jedinou či hlavní oblastí činnosti. Tato prostředí 

či situace mohou být dočasné nebo se mohou střídat a příslušné činnosti či kurzy mohou vést 

profesionální facilitátoři učení (např. mládežničtí instruktoři), ale také dobrovolníci (např. 

vedoucí skupin mládeže). Aktivity a kurzy jsou naplánované, ale zřídkakdy strukturované jako 

tradiční vyučovací hodiny nebo předměty“ (Neformální vzdělávání [online], 2007). 

 

Neformální vzdělávání je jednou ze součástí celoživotního učení a jeho 

charakteristické rysy jsou (Mládež v akci [online], 2012): 

 dobrovolnost, 

 přístupnost každému (v ideálním případě), 

 organizovaný proces se vzdělávacími cíli, 

 zaměření na ty, kdo se učí, a s jejich aktivní účastí, 

 zaměření na osvojování dovedností pro život a přípravu na aktivní občanství, 

 založené na tom, že zahrnuje jak individuální, tak skupinové učení s kolektivním 

přístupem, 

 celostní a zaměřené na průběh procesu učení, 

 založené na zkušenosti a činnosti, vychází z potřeb účastníků. 

 

Neformální vzdělávání je založeno na partnerství mezi vedoucím projektu a jeho 

účastníky. Charakteristickým rysem pro neformální vzdělávání je flexibilita, kdy konkrétní 

aktivity lze adaptovat na aktuální potřeby účastníku a také na prostředí, ve kterém probíhají. 
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Formální, neformální i informální vzdělávání by se mělo vzájemně inspirovat 

a doplňovat. Dohromady by měli tvořit životaschopný a rozvíjející se proces celoživotního 

učení, který bude motivovat k osobnímu i profesnímu rozvoji každého jedince (Mládež v akci 

[online], 2012). 

Volný čas je nerozlučná součást našeho života. Zejména je významný pro děti 

a mládež, jelikož jim dává prostor k poznání sebe samých i ostatního světa, umožňuje jim 

seberealizaci v nejrůznějších činnostech na základě svých potřeb a zájmů (Metodický portál 

inspirace a zkušenosti učitelů [online], 2012). 

Správné trávení volného času plní celou řadu funkcí, které jsou pro děti užitečné. 

Slouží k zábavě, relaxaci, učení se novým věcem a také je vhodná jako prevence proti 

sklonům k rizikovému chování. Činnosti, které vykonáváme ve svém volném čase, 

vykonáváme na základě našeho dobrovolného rozhodnutí a vlastního zájmu. Děti tráví svůj 

volný čas samostatně, s kamarády, rodiči či v nějaké instituci, která nabízí volnočasové 

aktivity. V České republice přibližně tři čtvrtiny dětí ve věku 6 až 15 let alespoň jednou týdně 

tráví volný čas v nějaké organizaci, která nabízí volnočasové aktivity. Jedná se o kroužky 

(technické, hudebně dramatické, přírodovědné, umělecké, pohybové, vzdělávací aj.), které 

nabízí střediska volného času, turistické či sportovní oddíly a neziskové organizace, které 

pracují s dětmi a mládeží (Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online], 2012). 

 

1.3.2  Mimoškolní trávení volného času dětí a mládeže ze sociálně 

vyloučených lokalit 

Pro děti a mládež žijící v sociálně vyloučených lokalitách je důležité nabídnout jim 

smysluplné využívání jejich volného času. To platí hlavně pro děti a mládež, které se potulují 

po ulicích a jsou ohroženi sociálně patologickými jevy a kriminální činností. Mezi 

volnočasové aktivity jim mohou sloužit různé zájmové a vzdělávací kroužky, nízkoprahová 

a komunitní centra, kluby, sportovní aktivity, soutěže, výlety atd. (Ministerstvo vnitra České 

republiky [online], 2010). 

Děti ve věku přibližně 9 až 12 let jsou nejsilnější věkovou skupinou, které navštěvují 

nějaké kroužky. Mladší děti chodí do kroužků méně, protože se samy ještě pro nějaká kroužek 

nerozhodly či k určitým aktivitám ještě nedospěly („nevyprofilovaly se“). Děti starší 13-14 let 

začínají s různých důvodů kroužky opouštět. Nejčastější příčinou je jejich období 

osobnostního rozvoje a pubertou, kdy v této etapě hledají vlastní identitu. U těchto starších 

dětí se zvyšuje míra jejich samostatnosti a nezávislosti. Jen oni se chtějí rozhodovat o tom, co 
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budou ve svém volném čase dělat. Nejdůležitějšími se u nich stává kamarád nebo parta, se 

kterou se může bavit „nezávisle“. Z výzkumu „Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let, 

NIDM, 2011“ vyplývá, že čím větší vzdělání mají rodiče a čím lépe je rodina 

socioekonomicky situována, tím více mají rodiče přehled o aktivitě svých dětí ve volném 

čase. Z dětí, jejichž rodiče mají základní vzdělání či vzdělání bez maturity, do žádného 

kroužku nedochází 38%. Naproti tomu pouhých 13% dětí, kteří mají vysokoškolsky vzdělané 

rodiče, nedochází do žádné volnočasové aktivity (Metodický portál inspirace a zkušenosti 

učitelů [online], 2012). 

 

Ve výzkum „Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace 

dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně  znevýhodňujícího  prostředí“, kterou 

provedlo MŠMT A GAC v roce 2009, byly zkoumány vzdělávací trajektorie osmi a půl tisíce 

žáků, kterého se zúčastnilo více než sto škol působící v blízkosti sociálně vyloučených lokalit 

v Ústeckém kraji. Došlo se k závěru, že vzdělávací šance romských dětí v prostředí 

formálního vzdělávání ve srovnání s jejich vrstevníky nižší a klesají spolu s přibývajícím 

věkem (Klíče pro život [online], 2009). 

Pro všechny školy bylo společné zhoršení prospěchu romských žáků na druhém stupni 

základní školy. Na prospěchu romských žáků se podepisuje fakt, že velmi často chybí ve 

škole. Absence romských žáků je trojnásobná oproti jejich spolužákům (Klíče pro život 

[online], 2009). 

Klíčovými faktory vzdělanostních nerovností byly identifikovány měně rozvinutý 

kulturní kapitál, méně jazykové stimulující prostředí, nižší podpora rodiny, neexistence 

positivních pracovně-profesních vzorů a nižší materiální vybavení rodiny a horší materiální 

podmínky ve vyloučených lokalitách. Z hlediska neformálního vzdělávání je při tom 

rozhodující podpora rodiny a její materiální zázemí (motivace k dobrovolnosti a možnost 

financovat činnost) (Klíče pro život [online], 2009). 

Výzkumy naznačují, že pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit, je typické 

trávení volného času při neorganizovaných a nestrukturovaných aktivitách s vrstevníky na 

veřejných místech v blízkosti domů, v nichž bydlí (Klíče pro život [online], 2009). 

 Obecným zjištěním šetření sociálně vyloučených romských dětí a mládeže se potvrdili 

dřívější dílčí poznatky, že docházení na pravidelné neformální vzdělávání je spíše výjimkou, 

které je vzácnější s přibývajícím věkem (zejména od 12 let výše) (Klíče pro život [online], 

2009). 
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 Podle typu organizace, romská mládež ze sociálně vyloučených lokalit dochází 

především do nízkoprahových a otevřených klubů, které mají volnou docházku. Menší část 

mládeže navštěvuje aktivity, které nabízí škola nebo střediska volného času. Pouze jednotlivci 

navštěvují například nějaké oddíly. V nízkoprahových klubech tvořili zkoumané romské děti 

a romská mládež většinu docházejících. Některé děti ze sociálně vyloučených lokalit nevědí, 

že v jejich okolí se nachází středisko volného času, které nabízí volnočasové aktivity (Klíče 

pro život [online], 2009). 

 

Graf č. 1: Struktura trávení volného času romských dětí a mládeže  

 

        Zdroj: www.kliceprozivot.cz 

 

 Na základě sondovací situace v jednom městě, lze uvést hypotézu: „čím větší je míra 

a koncentrace sociálního vyloučení, tím větší existuje vázanost na nabídku neformálního 

vzdělávání v bezprostředním okolí bydliště. V tomto okolí přitom není ve srovnání s ostatním 

prostředím tolik rozvinutá infrastruktura, tj. nabídka, příležitost někam docházet, prostředí je 

spíše – v širokém smyslu slova – „monokulturní“ a vázané na sociální sítě, když například 

v nízkoprahových klubech je „multikulturalita“ často nesena přátelstvím; ve střediscích 

volného času se naproti tomu ve větší míře potkávají děti a mladí lidé, kteří se neznají“ (Klíče 

pro život [online], 2009). 

 

 Romská mládež ze sociálně vyloučeného prostředí tráví mimoškolní čas hlavně 

neorganizovanou venkovní činností (sport na hřišti, prosté pobývání venku s kamarády 
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a kamarádkami). Škola, která sídlí poblíž sociálně vyloučené lokality, odhadla, že tímto 

způsobem trávení volného času, se věnuje až polovina dětí, převážně starších dětí od 12 let 

(Klíče pro život [online], 2009). 

 Organizace se shodují, že hlavně mladší děti ze sociálně vyloučených romských rodin 

jsou rádi za nabídku činností. Starší děti nemají zájem o formální ani neformální vzdělávání. 

Mládež, s kterou byly vedeny rozhovory, preferovala nejčastěji tanec, hudbu (zpěv a hra na 

hudební nástroje) a počítače (Klíče pro život [online], 2009). 

 Rodiče mají jen malý zájem o to, jak jejich děti tráví svůj volný čas. Mimoškolní čas 

dětí ponechávají jim samým a ani nevědí, co dělají. Důležitější pro ně je hlídání mladších 

sourozenců. Ti pak společně všichni dochází do nízkoprahového či otevřeného klubu. 

Obecným faktorem zabraňující navštěvování organizovaných volnočasových aktivit je rodina, 

která své děti nevede k neformálnímu vzdělávání (Klíče pro život [online], 2009). 

 Děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit vyrůstá v nesoustavnosti. Soustavnost je 

neodlučitelným znakem každého vzdělávání, jak formálního tak neformálního. Často se stává, 

že na vybranou činnost dochází děti jeden či dva měsíce, a pak přestanou (Klíče pro život 

[online], 2009). 

 Děti a mládež je málo informována o nabídce volnočasových aktivit. Několik 

oslovených při rozhovoru ani nevědělo, že v jejich blízkosti se nachází středisko volného 

času. Někteří ani nevěděli, že se na zdejší aktivity mohou přihlásit, pokud ještě činnost 

nezvládá. Informovanost je závislá na dobrovolnosti organizací, které nabízejí volnočasové 

aktivity (Klíče pro život [online], 2009). 

 Děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí je klíčovým faktorem, který jej 

přitahuje bezplatnost (symbolická částka pro ně představuje problém). Rodiče nemají finance 

na to, aby mohla podporovat všechny své děti. Vysoká míra návštěvnosti byla zaznamenána 

v nízkoprahových klubech, kde je služba poskytována bezplatně (Klíče pro život [online], 

2009). 

 Organizace, poskytují volnočasové aktivity, se shodují, že děti často neudrží pozornost 

na jednu věc po delší dobu. Proto je vhodné děti nezahlcovat informacemi, střídat činnosti, 

dělat a dělat přestávky (Klíče pro život [online], 2009). 

 Děti do žádného kroužku nedochází jak z nezájmu, tak z nedostatku vlastní motivace. 

Docházení do kroužku závisí také na možnostech trávení volného času v dané lokalitě, ve 

které dětí žije. Když není kroužek v dosahu, tak dítě do něj chodit nemůže. Děti z dobře 

a průměrně situovaných rodin jako hlavní důvod uvádějí „nezájem“.  Děti, které žijí ve špatně 

situovaných rodinách, často jako hlavní důvod neúčasti jmenují nedostatek financí a děti 
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z velmi dobře situovaných rodin uvádějí důvod, že jejich vybraná aktivita není v jejich 

dosahu. Zde můžeme shledat především vysoké nároky na vybranou činnost nebo nereálnost 

se této činnosti věnovat (Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online], 2012).  

 

1.3.3  Člověk v tísni, o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni funguje od května 1992 a vznikla jako 

humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování 

lidských práv ve světě. Společnost realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové 

projekty a podporuje snahy o dodržování lidských práv a demokratizaci. Vedle krizové 

pomoci a rozvojové spolupráce realizuje Člověk v tísni i rozsáhlé projekty v České republice. 

Několik let se věnuje terénní sociální práci, která se zaměřuje na řešení situace v sociálně 

vyloučených lokalitách a prostřednictvím zavádění interkulturního vzdělávání do českého 

školského systému podporuje toleranci a respekt k minoritním skupinám (Člověk v tísni 

[online], 2006). 

Společnost je rozdělena do čtyř sekcí. Jedná se o: Sekci humanitární a rozvojové 

pomoci, Sekci podpory lidských práv a demokracie, Programy sociální integrace a Informační 

a vzdělávací projekty (portál Varianty a festival Jeden svět) (Člověk v tísni [online], 2006). 

Člověk v tísni usiluje též o zvýšení informovanosti společnosti o situaci v zemích 

postižených válkami a o globálních problémech. Úzce spolupracuje s českými médii a od 

roku 1999 pořádá každý rok mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech 

Jeden svět (Člověk v tísni [online], 2006). 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, spadající do služeb Programů sociální 

integrace Člověka v tísni. V nízkoprahových zařízení mohou děti a mládež smysluplně trávit 

svůj volný čas. Pracovníci center připravují pravidelné i nepravidelné akce, víkendové 

a prázdninové aktivity (Příměstký tábor, mezinárodní workcampy atd.).  Programů sociální 

integrace jsou nízkoprahová zařízení, kde mohou děti a mládež smysluplně trávit svůj volný 

čas. Jednotlivé akce jsou realizovány díky dobrolníkům- hlavně díky studentům vysokých 

škol, kteří s dětmi dlouhodobě pracují (Člověk v tísni [online], 2006).  

 

 

 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=176
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=176
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=176
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=240&sid=113&id=243
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=176
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1.3.4  Nová škola, o. p. s. 

       

    

   Obrázek č.2: Logo Nové školy o.p.s. 

 

 

 

 

Motto společnosti: „Každý má právo na vzdělání.“ 

 

Programy Nové školy jsou využívány velkým počtem dětí a mladistvých, kteří žijí ve 

znevýhodněném prostředí. Tyto programy zlepšují přístup ke vzdělání a umožňuje jim 

úspěšně projít školských systémem.  

 

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od 

roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, především Romů, dospělých i dětí v celé republice 

(Nová škola [online], 2012). Vytváří podmínky pro rovné příležitosti a prostřednictvím 

projektů, školení, seminářů a konferencí zlepšuje komunikaci mezi většinovou společností 

a menšinami. Vytváří a prosazuje postupy ve vzdělávání, které posilují občanskou 

a multikulturní společnost. Pomocí programů zvyšuje šance romských dětí k úspěšnému 

dokončení povinné školní docházky a na vstup talentovaných dětí na střední školu. Zapojuje 

místní školy do života komunity. Nová škola má dlouhodobé zkušenosti v oblasti vzdělávání 

a práce s asistenty pedagoga a komunitního vzdělávání a s přímou prací s dětmi. (ESFCR 

[online], 2008).  

Nová škola o. p. s. má tyto cíle (Nová škola [online], 2012): 

 Přinášet podněty, které vedou ke zlepšení podmínek v přístupu ke vzdělání. 

 Podporovat úspěšné zařazení dětí ze znevýhodněného prostředí do školského 

systému. 

 Zvyšovat sebevědomí romských dětí ve vztahu ke vzdělávání a uplatnění ve 

společnosti. 

 Posílení počtu romských dětí vstupujících na střední školu 

http://www.esfcr.cz/mapa/novskol.html
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 Zvyšovat povědomí o důležitosti celoživotního vzdělávání a podporovat rozvoj 

komunitních škol a center, které tyto principy uplatňují. 

 Stát se nevládní autoritou v poskytování vzdělávacích programů a jejich dalším 

rozvoji. 

 Prosadit naše programy ve všech regionech České republiky. 

 Navázat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání romských dětí a mládeže. 

 

Program INFANT MATTER- Raná péče a předškolní výchova 

Jedná se o pilotní projekt výchovy k aktivnímu rodičovství ve spolupráci 

s partnerskými organizacemi. Cílem je předat zodpovědným lidem ve státní správě výsledky 

praktické zkušenosti s realizací péče o předškolní děti se sociálně vyloučených lokalit. 

Cílovou skupinou jsou rodiče, převážně romské matky, kteří žijí v sociálním vyloučením či 

jsou jim ohroženi (Nová škola [online], 2012). 

 

Projekt ROZLETY 

Cílem programu je snížit znevýhodnění dětí ve školách pomocí doučování. Program 

běží díky práci dobrovolníků (studenti středních a vysokých škol) a zaměřuje se na děti 

druhého stupně ZŠ, aby úspěšně absolvovaly povinnou školní docházku a dále též úspěšně 

postoupily na střední školu a získali minimálně středoškolské vzdělání. Pomáhá dětem 

připravit se na přijímací zkoušky, které mají studijní předpoklady, ale jejich rodinné zázemí, 

jazyková bariéra a neznalosti školního systému snižuje jejich úspěšnost (Nová škola [online], 

2012). 

Dětem se snaží zvyšovat jejich sebedůvěru a vědomí, že vyšší vzdělání vede ke 

zlepšení jejich šancí v dalším životě. Podporuje děti při vybírání budoucího povolání (Nová 

škola [online], 2012). 

Program ROZLETY nabízí dětem Výuku, Klub a Dobrovolnický program. Ve Výuce 

se žáci věnují českému a anglickému jazyku a matematice a v 9. Ročníkům se připravují na 

přijímací zkoušky. Dobrovolníci realizují jak individuální tak skupinové doučování a působí 

jako mentoři. Mentor s dítětem navazuje přátelský vztah, který umožní sdílení a řešení potíží 

i radostí. Klub nabízí volnočasové aktivity a Dobrovolnický program umožňuje společné 

zážitky, jako jsou návštěvy divadel, sportovních akcí a výlety (Nová škola [online], 2012). 
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Projekt VYBER SI PROFESI U VEOLIA ENVIRONMENT 

Projekt je zaměřen na žáky osmých a devátých tříd, kteří vyrůstají v prostředí, kde 

není dostatečně vnímán význam vzdělání a práce a rodina nemotivuje děti k výběru profese. 

Projekt je realizován ve spolupráci s Ing. Tomášem Hrubým, pracovníkem Pražských 

vodovodů a kanalizací, a.s., členem skupiny Veolia Voda. Tomáš Hrubý v rámci dobrovolné 

práce využívá znalosti prostředí společnosti pro výběr návštěv dětí do atraktivních pracovišť 

a vhodných diskutujících pro debaty (Nová škola [online], 2012). 

Hlavním cílem projektu Vyber si profesi u Veolia Environment je motivovat děti 

v procesu rozhodování o svém budoucí vzdělání a zaměstnání. Děti navštěvují v rámci 

projektu vybraná pracoviště a debatují s odborníky, kteří prezentují svou profesi (Nová škola 

[online], 2012). 

 

Projekt ROMANO SUNO- Romský sen 

Projekt ROMANO SUNO je literární a výtvarná soutěž pro děti základních škol 

a dětských domovů z České republiky, která je díky podpoře donorů od roku 1997. Hlavním 

cílem projektu je dát možnost romským dětem, které ještě ovládají romštinu, uplatnit tuto 

dovednost a popsat svět kolem sebe. Děti píší literární příspěvky v romštině, které jsou 

následně překládány do češtiny a předčítají se dětem na školách. Literární příspěvky mohou 

spolužáci převést do světa barev. Vítězné příspěvky vybírá odborná porota, které se účastní 

i romský spisovatel Emil Cina. Každoročně je vydáván sborník Romano suno (Nová škola 

[online], 2012). 

 

 

1.3.5  Nadační fond manželů Klausových 

 Zakladateli nadačního fondu jsou Ing. Livie Klausová, CSc. a prezident republiky 

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze dne 25. srpna 2003. Nadační fond manželů Klausových připravuje 

a podporuje projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného 

života. Hlavní prioritou je podpora a aktivit sociálně zdravotního charakteru a v oblasti 

vzdělávání (Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových [online], 2008).  
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Projekty a nadační příspěvky (Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových [online], 

2008): 

 Projekt JAZYKOVÉ KURZY je určen pro děti z dětských domovů, z pěstounských 

a sociálně slabých rodin. Studenti středních školy ve věku od 16 let mají možnost 

dvoutýdenního kurzu angličtiny, němčiny, španělštiny či francouzštiny na zahraniční 

jazykové škole. Jazykového kurzu se již zúčastnilo 206 studentů. 

  

Nadační fond manželů Klausových poskytuje STIPENDIUM pro sociálně slabé 

a zdravotně hendikepované studenty ve věku do 26 let. Nadace podporuje studium na 

tuzemských tak zahraničních školách všech typů a zaměření. Klade se maximálně zřetel na 

vlastní motivaci studentů. 

 

 Nadační fond už 8 let podporuje děti z dětských domovů, z pěstounských a sociálně 

slabých rodin k získání řidičského průkazu skupiny „B“. Věková hranice žadatelů je 26 let 

a příspěvek činí 5 000,-Kč. Závěrečné zkoušky a opravné zkoušky si účastník hradí sám. 

 

 Manželé Klausovi podporují i volnočasové aktivy dětí z pěstounských a sociálně 

slabých rodin ve věku 8 – 18 let. Příspěvek na KURZ či KROUŽEK (výtvarný, hudební, 

sportovní, taneční, dramatický aj.) činí až 1500,-Kč za pololetí.  

 

 Dále pokračuje projekt STARTOVNÉ DO ŽIVOTA, který učí děti z dětských 

domovů ve věku 14 – 18 let spořit a rozumně vynakládat s penězi, které po dobu účasti 

v projektu obdrží (každoroční příspěvek a tzv. motivační bonus). Cílem projektu je podpořit 

děti připravit se na opuštění dětského domova a pomoci k osamostatnění a nalezení vlastní 

cesty. Projekt má podporovat děti k dobrým výsledkům ve škole a v aktivitách ve volném 

čase. Nadační fond může vybraným dětem přispět i navíc motivačním bonusem. Prioritou je 

vzdělání (např. zlepšení prospěch atd.), chování v dětském domově a mimoškolní aktivity 

(sport, účast na soutěžích, jazykové a hudební vzdělání). 

 

 Další projektem nadačního fondu je SENIOŘI KOMUNIKUJÍ. Cílem projektu je 

seznámit seniory s obsluhou PC, umět využívat internet, elektronickou poštu a používat 

platební kartu. Cílovou skupinu tvoří senioři v důchodovém věku, kteří neměli možnost naučit 

se používat komunikační prostředky a jsou tudíž začátečníci. Kurt pro seniory je bezplatný. 
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VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, 

PĚSTNOUNSKÝCH A SOCIÁLNĚ SLAÝCH RODIN umožňuje dětem prostřednictvím 

stipendií či příspěvku, navštěvovat různé vzdělávací kurzy a kroužky. Celková suma činí 

zatím 611 tisíc Kč a prostředky budou použity na vzdělávací projekty v roce 2012. 

  

Nadační fond poskytuje INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY na základě 

posouzení každé žádosti správní radou Nadační fondu manželů Klausových. Nadační fond 

obvykle nepřispívá na přestavbu bytů, na invalidní vozíčky, rehabilitační pomůcky 

a asistenční služby.  

  

Nadační fond vytvořil projekt PODPORA DĚTSKÝCH OBĚTÍ DOPRAVNÍCH 

NEHOD. O příspěvek si mohou zažádat sociálně slabé děti a mladí lidé do 26 let, kteří jsou 

v důsledku dopravní nehody zdravotně postiženi či ztratili jednoho nebo oba rodiče. 

Příspěvek je poskytován na podporu studia škole v České republice či v zahraničí na dobu 

jednoho pololetí nebo semestru. Příspěvek je vyplacen jednorázově. 
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2  EMPIRICKÁ ČÁST 

 

Jelikož výzkumné šetření bylo realizováno v NZDM společnost Člověk v tísni, o.p.s. 

v Bílině, obsahuje první dvě kapitoly empirické části údaje o situaci sociálního vyloučení ve 

městě a charakteristiku bílinské pobočky. Informace o sociálním vyloučení v Bílině 

a informace o pobočce NZDM byly čerpány zejména z internetových stránek Člověka v tísni 

a ze Strategického plánu sociálního začleňování. 

Další kapitoly empirické části jsou věnovány empirickému výzkumu. Po formulaci 

výzkumného problému, cílu a výzkumných otázek, následuje kapitola popisující použité 

výzkumné metody a nástroje. Další kapitola se věnuje výzkumnému vzorku a jeho výběru, 

který byl tvořen pěti klienty NZDM regionální pobočky ČvT. Následující dvě kapitoly se 

věnují analýze výsledků výzkumu a shrnutí výsledků v řešení výzkumného problému. 

 

2.1  MĚSTO BÍLINA 

 

Šestnácti tisícové, které leží v těžbě zasažené oblasti severočeské hnědouhelné pánve 

(Člověk v tísni [online], 2006). Město Bílina sousedí se správními obvody Teplice, Lovosice, 

Louny, Litvínov a Most. Správní obvod má výrazně průmyslový charakter, velký význam zde 

má těžba uhlí a energetika (Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách [online], 

2010).   

V současné době má město Bílina 16 000 obyvatel. Město je rozděleno do několika 

částí: sídliště Pražské předměstí I a II, sídliště Za Chlumem a sídliště U Nového nádraží. 

Území města dále můžeme rozdělit na část obytnou a část výrobní. V Bílině je možné 

zaznamenat nadprůměrnou nezaměstnanost, která vznikla strukturálními změnami. Největší 

dopad má tato situace na sociálně slabé jedince (Agentura pro sociální začleňování 

v romských lokalitách [online], 2010).   

Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje okolo 14%. 8 000 dosažitelných 

uchazečů v evidenci Úřadu práce v Teplicích připadá na 170 pracovních míst. Mezi 

nezaměstnanými je 57,50% absolventů základních škol. V rámci veřejně prospěšných prací je 

zaměstnáno 29 osob (Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách [online], 

2010).   

V Bílině převládají majetkové trestné činy a přestupky proti majetku. V sociálně 

vyloučených lokalitách byla spáchána jedna třetina trestných činů, stejný podíl je 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=620
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i u přestupků proti majetku a u násilných trestných činů. V roce 2010 bylo zaevidováno 

7 případů trestných činů spojených s výrobou nebo distribucí návykových látek. V Bílině bylo 

v témže roce šetřeno 39 případů zanedbávání povinné výživy a přes 300 nových případů 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Počet klientů kurátorů pro mládež přesahuje 170 

klientů. V posledních pěti letech bylo realizováno 7 preventivních programů. Nebyly 

zajištěny žádné případy lichvy či kuplířství (Agentura pro sociální začleňování v romských 

lokalitách [online], 2010).   

Město Bílina poskytuje služby sociální prevence. Jedná se o Terénní programy 

a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dále je poskytovaná služba Pracovní poradenství 

a Dluhové poradenství. Služba pracovní poradenství má kapacitu 20 klientů ročně. Službou 

dluhové poradenství projde ročně nejméně 25 klientů za rok. Nyní působí ve městě 

9 terénních pracovníků (Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách [online], 

2010).   

V rámci předškolního vzdělávání bylo 24 dětí zapojeno do vzdělávání v přípravných 

ročnících a 17 dětí bylo zapojeno do předškolního vzdělávání v rámci předškolních klubů. V 

Bílině je dětem poskytován i program podpory vzdělávání formou doučování žáků, který 

využilo v roce 2010 98 dětí. Oddělení sociálně právní ochrany evidovalo v minulém roce 

72 školních absencí (Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách [online], 

2010).    

 

 

2.1.1  Sociálně vyloučené lokality ve městě Bílina 

V Bílině můžeme najít tři sociálně vyloučené lokality. Jedná se o lokalitu Teplické 

předměstí, sídliště U Nového nádraží a lokalita Důlní ulice, kde se nachází Azylový dům. 

 

2.1.1.1  Teplické předměstí   

Teplické předměstí bylo vybudováno v roce 1962 a do nových bytů se přednostně 

nastěhovali především „neromové“. Po dostavění moderních sídlišť se „neromové“ 

přestěhovali z Teplického předměstí do těchto bytů a uvolněné byty připadli Romům. 

Teplické sídliště je považování za „romské“, i když zde bydlí i „neromové“. Na Teplickém 

sídliště už nepatří ani jeden byt městu a veškeré byty jsou rozděleny mezi realitní kanceláře. 

Nejvíce Romů žije ve 3 sedmipatrových panelových domech a v podlouhlém bloku, ve 
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kterém se nachází obchodní dům. Není zde zjevná míra prostorového vyloučení (Agentura 

pro sociální začleňování v romských lokalitách [online], 2010).   

Na sídlišti se nacházejí herny, obchody a samoobsluha Astra, kde se po většinu dne 

obyvatelé sídliště scházejí. Poblíž se nachází i mateřská školka, kam dochází neromské děti. 

Sídliště a její „nejcikánštějsí“ ulice (ulice Antonína Sovy a Maxe Švabinského) jsou upravené 

a to i uvnitř domů. V těchto ulicích samozřejmě bydlí neromové. 

Několikrát jsem už měla možnost vstoupit do několika domů, kde se scházela podivná 

individua, která obchodovala s narkotiky aj. Povětšinou obchodovali spolu v podvečer. Přes 

den se v domech objeví jen někteří mladiství „pohulující“ marihuanu.  

V současné době je velkých problémem migrace. Dříve migrovali lidé z Kladna, Žatce 

a Slovenska. Nyní migrují mezi Duchcovem, Krupkou a Teplicemi (Agentura pro sociální 

začleňování v romských lokalitách [online], 2010).   

Na Teplickém sídliště bydlí nejméně dva tisíce obyvatel Bíliny. Terénní pracovníci 

však tvrdí, že počet je o hodně vyšší. Nezaměstnanosti mezi romskými obyvateli žijící na 

Teplickém předměstí je téměř 95%. Zbylých několik procent odcestovalo a údajně pracuje ve 

Velké Británii. Muži pracují ve Velké Británii či pracují „na černo“. Nezaměstnanost 

u romských žen je 100%, z důvodu toho, že po mateřské dovolené se nezvládají vrátit 

a zvyknout si opět na pracovní proces (Člověk v tísni, 2004). 

Velkým problémem je kriminalita, kterou páchají hlavně děti a mladiství, užívání drog, 

gamblerství a zadluženost domácností (Agentura pro sociální začleňování v romských 

lokalitách [online], 2010).    

Na Teplickém sídlišti už nepatří žádný byt městu. Realitní kancelář Regent Real East 

vlastní 220 bytů, Sever plus vlastní 140 bytů a zbylých 200 je ve vlastních rukou uživatelů 

(především neromů), kteří tvoří společenství vlastníků a na správcování vchodu si najímají 

Sever plus (Člověk v tísni, 2004). 

 

2.1.1.2  Sídliště U Nového nádraží 

Sídliště U Nového nádraží (SUNN) se začalo stavět v roce 1962. Do nového sídliště 

se přestěhovali přednostně neromové ze staré zástavby a pár romských rodin. Situace na 

sídliště je stejná jako na Teplickém sídlišti, ale dva romské panelové domy vlastní město. 

Stěhování do těchto domů probíhalo stejným způsobem jako na Teplickém předměstí, jen do 

městských bytů přibývali Romové z privatizovaných bytů. Do těchto domů už neromští 

obyvatelé jít nechtějí (Člověk v tísni, 2004). 
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2.1.1.3  Důlní ulice 

Další sociálně vyloučenou lokalitou ve městě Bílina je Důlní ulice. Důlní ulice (dříve 

ulice Rudé armády) je jednou z původních romských lokalit. Lokalita je tratí prostorově 

odloučena a středobodem lokality je Hospoda u Demetera. Do této oblasti se v minulosti 

stěhovali přistěhovalí Romové po odsunutých Němcích. Postupem času se čtvrť stávala více 

obydlenou Romy (Programy sociální integrace [online], 2010). 

Lokalita, která se nachází v blízkosti dolu a železniční trati není nikterak hezká 

a působí špinavě. Domy jsou staré, rozbité a na pozemcích domů se shromažďuje harampádí. 

Musím uznat, že některé domácnosti v těchto domech jsou krásně zařízené.  

 

2.1.1.4  Azylový dům 

Azylový dům (tzv. papírák) vznikl v roce 1995 jako městská ubytovna pro neplatiče 

z městských nebo jiných nájemních bytů pro sociálně slabé rodiny a pro rodiny nacházející se 

v krizové situaci. Nájemníky Azylového domu jsou především Romové (Programy sociální 

integrace [online], 2010). 

V azylovém domě je 22 bytových jednotek (obytná místnost s kuchyňským koutem 

a vařičem), společné sociální zařízení na chodbě, prádelna a sušárna.   

V průměru zde žije 70 osob (více než polovina jsou děti). Obyvatelé azylového domu 

jsou dlouhodobě bez práce (většina již od revoluce) a jejich početné rodiny jsou především 

„na dávkách“. Vykonávají maximálně brigády „na černo“. Dle výpovědi správce Azylového 

domu, zde žije šest nebo sedm rodin déle než 5 let. V minulosti se některé rodiny 

odstěhovaly, ale tíhu nové situace neunesly a po krátké době zas do Azylového domu vrátily. 

Rodiny udržují vazby se svými příbuznými ze sídliště a navštěvují se oboustranně (Programy 

sociální integrace [online], 2010).  
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Obrázek č. 3: Sociálně vyloučených lokalit ve městě Bílina  

 

     Zdroj: Vlastní zpracování z www.mapy.cz 

 

 

2.1.2  Možnosti trávení volného času 

V Bílině se nacházejí tři základní školy, základní škola praktická a Gymnázium. 

Všechny tyto školy nabízejí svým studentům volnočasové aktivity (kroužky, doučování, 

víkendové výlety). Děti a mládež má též možnost navštěvovat Dům dětí a mládeže, Základní 

uměleckou školu nebo různá zájmová sdružení (Sportovní kuželkářský klub, TJ Sokol, 

494. letecko – modelářský klub, SK rybolovné techniky, Lawen Tenis klub, Český rybářský 

svaz, Základní kynologická organizace, Atletický klub, AVZO ČR bikros + lodní modeláři, 

Pěvecký soubor Schola Viva Bilinensis aj.). Od roku 2005 funguje v Bílině Nízkoprahové 

centrum ČvT. 

Ačkoliv v Bílině existuje mnoho zájmových organizací, děti a mladiství navštěvují 

NZDM Člověka v tísni. V NZDM mohou trávit čas v klubu a hrát například fotbálek, ping 
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pong či být na PC. Pokud mají klienti zájem, jsou pro ně ve stanovený čas otevřeny zájmové 

dílny (florbal, fotbal, počítačová dílna, taneční dílny- hip hop, latinsko-americké tance, dílna 

fotografování, divadelní dílna…). Od září běží dokonce dílna „Chceme se podílet“, kdy 

klienti každý čtvrtek chodí uklízet ulice města. Děti společně s pracovníky NC píší pravidelně 

do místních novin příspěvky z NC. 

 

 

2.2  ČLOVĚK V TÍSNI, POBOČKA BÍLINA 

 

Společnost Člověk v tísni začala působit v Bílině v roce 2005, kdy začala poskytovat 

sociální práci přímo v terénu a oslovila místní politika s nabídkou spolupráce na projektu 

POLIS. V roce 2006 rozšířila nabídku poskytovaných služeb o pracovní poradenství, program 

zaměřený na podporu vzdělávání a činnost nízkoprahového centra „Na předměstí“ (Člověk 

v tísni [online], 2006). 

 

2.2.1 Poskytované služby 

V této kapitole jsem se snažila nastínit všechny služby, které Člověk v tísni v Bílině 

poskytuje sociálně vyloučeným osobám, a dále se zaměřit na Nízkoprahové centrum, které 

navštěvují děti a mládež převážně z Teplického předměstí a ze sídliště U Nového nádraží. 

 

2.2.1.1  Terénní sociální práce 

Terénní sociální práce je nejdéle nabízenou služnou. První terénní sociální pracovníci 

začali pracovat v sociálně vyloučené lokalitě už v roce 1999, aby zde pomohli sociálně 

slabým rodinám.  Posláním služby Programu terénní sociální práce a Programů sociální 

integrace je předcházet sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení. 

Pracovníci poskytují bezplatně službu terénní programy podle zákona o sociálních 

č. 108/2006 Sb. a to lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, osobám sociálně 

vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, kteří si nedokážou pomoci samy. 

Pracovníci pomáhají klientům začlenit se společnosti nebo zabránění jeho společenskému 

vylučování. Klient se podílí na řešení své situace společně s pracovníkem. Řešení klientova 

problému nevykonává pracovník bez vědomí klienta či za něj. Služba neposkytuje finanční 

prostředky či jinou materiální podporu (Programy sociální integrace [online], 2010). 
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Cílem služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta. Služba se snaží zlepšit 

klientovo sociální dovednosti, životní úroveň a spokojenost (Programy sociální integrace 

[online], 2010). 

Služby jsou lidem starší 18 let, kteří jsou sociálně vyloučeni nebo jsou sociálním 

vyloučením ohroženi. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří nedosáhnout na běžné dostupné 

služby, protože o nich nejsou informováni, nebo je neumí využít a splňují další kritéria 

sociálního vyloučení nebo jejich kombinaci. Bez poskytnutí pomoci by jim hrozilo sociální 

vyloučení (Programy sociální integrace [online], 2010). 

 

2.2.1.2  Kariérní a pracovní poradenství 

Lidé, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě, mají většinou nedostatečnou kvalifikaci 

a tím menší šanci uplatnit se na trhu páce. Obzvláště v regionech s vysokou mírou 

nezaměstnaností. Dále se hůře orientují ve složitém institucionálním prostředí a najít práci bez 

cizí pomoci je pro ně velmi těžké (Programy sociální integrace [online], 2010). 

Člověk v tísni od ledna 2006 realizuje program Pracovní poradenství, mezi jehož 

hlavní náplň patří pracovní poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů a zprostředkování 

zaměstnání (Programy sociální integrace [online], 2010). 

Cílovou skupinou jsou hlavně sociálně vyloučení Romové, osoby opouštějící výkon 

trestu, mladiství a adolescenti ukončující ústavní výchovu. Pracovní poradci jim pomáhají 

s vyhledáváním volných pracovních míst, vhodných rekvalifikačních kurzů, s přípravou na 

pracovní pohovor aj. Snahou je nasměrovat klienty tak, aby uspěli na trhu práce. Pracovníci 

působí jako zprostředkovatelé mezi klientem, úřadem práce a potencionálním 

zaměstnavatelem (Programy sociální integrace [online], 2010). 

V únoru 2008 byl program Pracovní poradenství doplněn o kariérní poradenství 

a nyní se celý program nazývá Kariérní a pracovní poradenství. Program reaguje na stále 

zvyšující se nároky ohledně pracovní kvalifikace. Kariérní poradci se zaměřují na prevenci 

předčasného ukončení vzdělání. Mezi klienty patří hlavně žáci navštěvující poslední ročníky 

základních škol (Programy sociální integrace [online], 2010). 

 

2.2.1.3  Podpora vzdělávání v rodinách 

Děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách se na rozdíl od svých vrstevníků musí 

vyrovnávat s mnoha handicapy. Doma nemají velmi často zázemí pro přípravu do školy 

a nedisponují ani s podporou od rodičů. Jejich rodiče často ani vzdělání nepovažují za 
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důležité, nekontrolují dětem školní docházku ani jejich známky (Programy sociální integrace 

[online], 2010). 

Od roku 2006 Člověk v tísni nabízí program Podpora vzdělávání v rodinách, jehož 

součástí je bezplatné doučování. Cíle je nejen zlepšit školní prospěch dětí a předcházet jejich 

předčasnému ukončování povinné školní docházky, ale také „pedagogizace“ rodinného 

prostředí. Snahou je zapojit rodiče do mimoškolní přípravy jejich dětí a ukázat jim, jak sami 

mohou svému dítě s doučováním pomoci (Programy sociální integrace [online], 2010). 

Program zajišťují koordinátoři, kteří mají na starosti dobrovolníky. Ti docházejí do 

rodin a jsou tak v kontaktu jak s rodiči dětí, tak s jejich učiteli. Dobrovolníci jsou studenti 

vysokých nebo středních škol, Programy sociální integrace [online], 2010). 

Cílem programu je překonat bariéry dětí ve vzdělávání (např. nevyhovující zázemí 

k mimoškolní přípravě, absence podnětů k osobnímu rozvoji nízké vzdělání rodičů, 

neschopnost rodičů pomoci dětem s přípravou do školy). Snahou je motivovat rodiče, aby své 

děti posílali do školy a starali se o jejich vzdělání (Programy sociální integrace [online], 

2010). 

 

2.2.1.4  Volnočasové aktivity 

Od roku 2006 Člověk v tísni provozuje v Bílině Nízkoprahové centrum pro děti 

a mládež.  Centrum funguje jako zázemí pro volno-časové aktivity a pomáhají dětem zmírnit 

rizika, která vyplývají z jejich životního stylu. Pracovníci připravují dětem pravidelné 

a nepravidelné akce/aktivity, víkendové a prázdninové akce (příměstský tábor, mezinárodní 

worcamp, tábor s Fido Dido o.s.). Aktivity jsou realizovány i za pomoci dobrovolníků 

(studenti středních a vysokých škol), kteří s dětmi pracují (Programy sociální integrace 

[online], 2010). 

Děti, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Bílině, jsou ohrožené sociálně 

patologickými jevy. V těchto lokalitách platí jiná pravidla a odlišné způsoby chování. Běžnou 

součástí života dětí je záškoláctví, krádeže, gamblerství, přepadávání, drogy a prostituce. 

V nízkoprahovém zařízení mohou trávit svůj volný čas a tím my můžeme zamezit jejich 

toulkám po ulici. V NZDM pracovníci vedou několik zájmových dílen, aby si každé dítě mělo 

možnost z něčeho vybrat. Pracovníci pomáhají klientům samozřejmě i do různých soutěží tak, 

aby se dítě zdokonalovalo ve svých dovednostech a zažilo pocit úspěchu, který se mu doma 

málokdy dostává. 
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2.2.1.5  Předškolní klub 

Od roku 2005 funguje při pobočce společnosti Člověka v tísni o.p.s. v Bílině 

předškolní klub. Předškolní příprava je nyní nezbytnou podmínkou pro úspěšný vstup dětí do 

základní školy. Pro děti ze sociálně vyloučených lokalit to platí obzvlášť. Předškolní příprava 

je základní podmínkou pro rovné zapojení do vzdělání. Cílem předškolních klubů je pomoci 

dětem zvýšit základní komunikační a sociální dovednosti, které jsou důležité pro vstup na 

základní školu. Děti zde získávají znalosti a kompetence, které odpovídají předškolnímu 

věku. Předškolní kluby motivují děti k osobnímu úspěchu (které doma nezažívají) a podporují 

přirozené začlenění mezi své vrstevníky z majoritní společnosti (Programy sociální integrace 

[online], 2010). 

 

2.2.1.6  Klub matek 

Od roku 2010 Člověk v tísni v Bílině nabízí službu Klub matek, které doplňuje 

předškolní klub. Obě aktivity probíhají současně v dopoledních hodinách. Maminky tak 

nemusí zajišťovat hlídání svých dětí (starší děti jsou ve škole, mladší v předškolním klubu, 

malinké děti jsou v klubu matek společně s maminkami). Na výzdobě a úpravách klubu se 

podílejí samy matky. Klubu získávají matky spoustu důležitých informací, mohou se zde 

podílet na plánování aktivit a společně sdílejí své problémy (Programy sociální integrace 

[online], 2010). 

Cílem služby je ovlivnit širší prostředí dětí. Rodina představuje hlavní překážku 

v úspěšném vzdělávání dětí. Klub se zaměřuje na rozvoj kompetencí a demonstraci výhod 

studia. Matkám jsou představováni představitelé nejrůznějších povolání, mohou diskutovat 

o aktuálních tématech spojených s výchovou a vzdělání svých dětí a o jejich rozvoji. 

Koordinátoři se věnují pedagogizaci rodinného prostředí a individuální klientské práci 

s matkami v jejich přirozeném prostředí. Klub dává matkám příležitost podílet se na dění 

v lokalitě, vzdělávat se, rozšiřovat si obzory a přispívá ke zvýšení kompetencí matek při 

podpoře domácí přípravy dětí. Matky si uvědomují důležitost předškolního vzdělávání a více 

dbají na rozvoj jeho schopností, dovedností a nadání (Programy sociální integrace [online], 

2010). 
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2.3 POPIS METODIKY EMPIRICKÉHO VÝZKUMU 

 

2.3.1 Formulace výzkumného problému, cíle a výzkumných otázek  

Vycházejíc z tématu diplomové práce ,,Děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit 

a jejich selhávání v neformálním vzdělávání“, jsme následujícím způsobem stanovili 

výzkumný problém: ,,Příčiny selhávání dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit 

v neformálním vzdělávání“. 

 

Cílem této práce je odhalit skutečné příčiny selhávání dětí a mládeže ze sociálně 

vyloučených komunit v jejich aktivitách, abychom mohli podle výsledků výzkumu napomoci 

těmto dětem získat pocit úspěšnosti a moci zdokonalovat se ve svých aktivitách. 

 

Výzkumná otázka č. 1 

Jak prostředí rodiny ovlivňuje děti a mládež při výběru neformálního vzdělávání? 

 

Výzkumná otázka č. 2 

Mohou rodiče financovat svým dětem neformální vzdělávání? 

 

Výzkumná otázka č. 3 

Jsou dostupné zařízení neformálního vzdělávání pro všechny děti a mládež? 

 

Výzkumná otázka č. 4 

Z jakých důvodů klienti raději navštěvují NZDM než institucionalizovaná zařízení? 

 

Výzkumná otázka č. 5 

Jaké cíle mají děti a mládež ve svém neformálním vzdělávání? 

 

Výzkumná otázka č. 6 

Jak pracovníci NZDM mohou ovlivnit úspěšnost svých klientů? 
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Výsledky diplomové práce mohou přispět: 

- Ke vylepšení vztahů a spolupráce klientů NZDM s jejich pracovníky 

- k vylepšení spolupráce Nízkoprahového centra se  vzdělávacími institucemi, 

- k posílení zpětnovazebné informace ve vztahu k Nízkoprahovému centru. 

 

2.3.2  Popis použitých výzkumných metod a nástrojů   

,,Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník 

vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech 

účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ (Hendl, 2005, s. 50).  

„Charakteristickými znaky kvalitativního výzkumu jsou: možnost získat detailní 

a komplexní informace o studovaném jevu, induktivní postup, neumožňující takové zobecnění 

jako statisticky reprezentativní kvantitativní výzkum, má pravděpodobnostní povahu, analýza 

dat je hledání sémantických vztahů a spojování kategorií do logických celků. K typickým 

metodám kvalitativního výzkumu patří zúčastněné pozorování, hloubkový rozhovor, ohniskové 

skupiny, videozáznam, triangulace“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 139 - 140). 

 

Analýza dat  

,,Analýza orientovaná na případ uvažuje případ jako celistvou entitu a hledá 

konfigurace, asociace, příčiny a následky uvnitř případu, případně provádí komparaci mezi 

několika málo případy. Je orientovaná na proces“ (Hendl, 2005, s. 226).  

 

Kvalitativní výzkum byl zvolen z těchto důvodů: 

- záměrný výběr respondentů, 

- možnost delší doby při provádění výzkumu, 

- náročnost sběru dat, 

- individuální přístup k respondentům. 

 

Popis metody rozhovoru 

Tímto způsobem získám informace, které jsou bezprostřední, a díky vedení 

rozhovoru budu moc získat odpovědi na formulované otázky. Respondent nebude moc tolik 

odbíhat od tématu a v případě potřeby budu moci přeformulovat otázky, aby jí respondent 

lépe pochopil. Následně budu moci pokládat doplňující otázky. 
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Individuální rozhovory byly realizovány v období mezi dny 6. 2. – 21. 3. 2012. 

 

Zjišťování anamnestických dat 

Pomocí rozhovoru byla zjišťována anamnestická data. Rozhovor byl za dovolení 

respondentů nahráván na diktafon a zaznamenáván do deníku. Respondenti byli poučeni 

o zajištění anonymity a kdykoliv mohli výzkum přerušit. Všichni respondenti byli seznámeni 

s postupem a výsledkem výzkumu.  

K doplnění anamnestických dat mi poskytla informace pracovnice NZDM Lada 

Šuláková, DiS.  

 

 

2.4  VÝZKUMNÝ VZOREK  

 

2.4.1 Specifikace výzkumného vzorku a jeho výběru 

Vzorek respondentů byl tvořen celkem pěti klienty NZDM, kteří klub navštěvují od 

počátku poskytování služby. Respondenti byli vybíráni ze stávajících klientů zařízení, kteří 

selhali či selhávají v neformálním vzdělávání (zájmové dílny v NZDM, kroužky, doučování, 

Motivační programy aj.). Z celkového počtu 194 klientů NZDM navštěvovalo institucionální 

zařízení 5 klientů. Individuálních rozhovorů se zúčastnili 2 chlapci a 3 dívky, tedy celkový 

počet dostupných respondentů. Věkové složení vzorku bylo od 11 do 18 let. Tři respondenti 

v době konání rozhovorů dokončovali devítiletou školní docházku, jedna respondentka 

navštěvovala 6. třídu. Poslední klient má ukončenou povinnou školní docházku, v současné 

době je nezaměstnaný a registrován na úřadu práce.  

 

Složení výzkumného vzorku 

Respondent Rok narození 

Marie 2001 

Michaela 1997 

Nikolas 1994 

Marek 1995 

Helena 1996 
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Výběr respondentů byl ovlivněn několika faktory. Vzorek mladistvých klientů byl 

zvolen především díky dostupnosti. Z celkového počtu 194 klientů NZDM navštěvovalo 

institucionální zařízení pouze 5 klientů. Z toho důvodu jsem musela pro práci zvolit 

příležitostný vzorek pěti klientů NZDM. Po zkontaktování těchto pěti klientů NZDM, jsem si 

s každým dohodla termín rozhovoru. Všichni souhlasili a v den konání rozhovoru přišli včas. 

Respondenti díky mé dlouholeté činnosti v NZDM byli ochotni odpovídat na všechny mé 

otázky a poskytli mi tak potřebné informace pro výzkum.  

 

 

2.4.2  Charakteristika jednotlivých respondentů 

Údaje o jednotlivých respondentech vychází z individuálních rozhovorů 

a z informací, které respondenti o sobě řekli pracovníkům NZDM. Informace o jednotlivých 

respondentech jsou nezbytné pro interpretaci získaných dat. 

 

Nikolas 

Nikolasovi je 18 let a bydlí na Teplickém předměstí s babičkou, dědou a dvěma 

sourozenci (19 a 17 let). Matka mu zemřela, když byl malý a otec byl neustále ve vězení. 

S otcem se nestýká, občas se potkají někde na ulici. Bratr je nezaměstnaný a sestra je 

v invalidním důchodu. Povinnou školní docházku začal navštěvovat v zahraničí. Do České 

republiky se vrátil, když mu bylo 10 let. Dle jeho vyjádření přeskočil 5. třídu a nastoupil 

rovnou do 6. třídy. Za celou povinnou školní docházku nepropadl, ale měl značné výchovné 

problémy. Několikrát byl přítomen u výchovné komise. Výchovné problémy měl hlavně kvůli 

učitelům, protože nemá rád autoritu. Chtěl studovat návrhářství v Teplicích, ale ani za pomoci 

pracovnice NZDM neodeslal potřebné dokumenty. Nikolase baví tancovat, a proto učí 

v NZDM latinsko-americké tance. Když vedl taneční dílnu, v roce 2010 několikrát nepřišel 

a dílna se musela zrušit. Nyní se dílna opět otevřela pod Nikolasovo vedením.  

Nikolas krásně maluje a nejraději maluje svoji rodinu a přátelé. Nikdy do žádného 

kroužku nechodil. Nyní je nezaměstnaný, ale usilovně hledá vhodné zaměstnání v okolí 

Bíliny. Ve svých aktivitách ho nejvíce podporovala vždy babička a má vždy jistotu, že ho 

podrží.  
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Míša 

Míša se narodila v roce 1997, chodí do 9 třídy, základní škola Alešská. Bydlí s rodiči 

na Teplickém předměstí v rodinném domě. Její matka s otcem jsou vyučený a nikdy se 

nevzali, ale vztah se zdá být harmonický. Míša má tři sourozence. Letos si podala přihlášku 

na SŠ pedagogickou v Mostě. Chce být učitelka. Míša má ve škole prospívá dobře a nemá 

žádné výchovné problémy.  

Od mala se věnuje herectví a už si zahrála v několika českých filmech. Kromě 

herectví chodila i na jiné kroužky – aerobik, balet, gymnastika, hip hop, agelity, dogdance, 

gamp, klavír, kytara, zpěv. Míša má nyní hodně konfliktů se svojí matkou a rozhodla se od ní 

odstěhovat. Bydlí u přítelkyně svého bratra a pomáhá ji s výchovou dvouleté dcery. Ve svých 

aktivitách ji nejvíce podporuje babička a přítelkyně bratra (finančně i motivačně). Přiznala, že 

tolik kroužků navštěvovala hlavně kvůli tomu, aby nemusela být doma s matkou. 

Míša vede v NZDM dílnu herectví a neustále selhávala ve své docházce. V minulém 

roce se zúčastnila Motivačního programu, který má 5 sezení. Po třetím sezení už nepřišla. 

 

Maruška 

Maruška navštěvuje 6. třídu, základní škola Lidická a právě oslavila jedenácté 

narozeniny. V domácnosti žije se svojí matkou a čtyřletým bratrem. Vlastní otec je ve vězení 

a nynější druh matky a otec jejího bratra je nyní též ve vězení.  

Ve škole má samé jedničky a občas nějakou dvojku. Výchovné problémy nemá. 

Maruška je výtvarně nadaná a od roku 2011 navštěvuje ZUŠ v Bílině. Společně s pracovnicí 

NZDM zažádala Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových o příspěvek na kroužek, 

protože matka nemá finance, aby ji kroužek hradila.  

 

Marek 

Markovi je 17 let, chodí do 9. třídy, základní škola praktická Kmochova. ZŠ 

praktickou studuje už 12 let, protože 1. třídu navštěvoval v Belgii a po návratu do ČR dostal 

odklad. Nyní opakuje 9. třídu. Ve škole žádné výchovné problémy nemá a na posledním 

vysvědčení měl několik čtyřek. 

Marek bydlí na Teplickém předměstí s rodiči a bratrem (Roman 10 let). Oba chodí už 

několik let do NZDM a účastní se různých dílen. Roman dokonce v roce 2010 vyhrál soutěž 

LaSofia. Otec se vyučil zedníkem a podniká. Matka je vyučená a nepracuje. Otec byl jednou 

trestán za řízení pod vlivem alkoholu. Byl mu odebrán řidičák a byl 18 měsíců ve vězení. 
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Marek má hudební nadání a získal stipendium na hudební obor- hra na kytaru, 

v ZUŠ, kam docházel pravidelně po dobu jednoho roku. Po roce přestal kroužek navštěvovat. 

Nyní se chce stát zedníkem jako jeho otec a společně s ním pracovat ve firmě. 

 

Helena 

Heleně bude v září 16 let. Rodiče jsou manželé už 20 let. Matka má základní 

vzdělání a je nezaměstnaná. Otec je vyučený tesař a pracuje ve stavební firmě jeho bratra. 

Bratr Honza (20 let) je vyučený zedník a měl problémy se zákonem. Nyní se polepšil 

a s partou, která ho zatáhla do problémů, se pořád stýká. 

Helena dokončuje povinnou školní docházku. Její známky jsou průměrné a neustále 

má sníženou známku z chování. Do NZDM dřív chodila na doučování. Nyní přestala do 

NZDM chodit a věnuje se přátelům. V době výzkumu ještě nevěděla, kam si podá přihlášku 

na SŠ. Chce být kadeřnicí, ale v rodině už jednu kadeřnici mají. Nejspíš půjde na prodavačku.  

 

 

2.5  REALIZACE VÝZKUMU  

 

Rozhovory s klienty NZDM nebylo těžké sehnat. Čtyři roky dělám v Nízkoprahovém 

klubu dobrovolnici a tak jsem si s dětmi utvořila za léta blízký vztah. Nebáli se mi věnovat 

půl hodiny svého času. Rozhovory proběhly v příjemném duchu, buď v předškolním klubu 

nebo v kanceláři pracovníků NZDM, kde jsme měli potřebné soukromí.  

Neměla jsem problém s domluvou s respondenty. Všichni navštěvují NZDM 

pravidelně a pro bližší stanovení doby rozhovoru jsem klientům zavolala na jejich mobilní 

telefon.  

 

Postup při zpracování rozhovorů 

Pro přehlednost jsem zpracovala odpovědi dětí do tabulek a následně je hodnotila. 

Hodnocení tabulek je doplněno o informace poskytnuté koordinátorkou motivačních 

a podpůrných aktivit pro mládež Ladou Šůlákovou, DiS. a slouží k doplnění výstupů 

vlastního hodnocení. V závěru analýzy jsem shrnula výsledky rozhovorů a zodpověděla jsem 

výzkumný problém na jednotlivé výzkumné otázky. Doporučení a mé návrhy jsou součástí 

závěru.  
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Cíl rozhovorů a jejich struktura 

Sestavila jsem pro respondenty stejné otázky, který mají společný základ ve 

výzkumném problému (Příčiny selhávání dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit 

v neformálním vzdělávání) a dílčích výzkumných otázkách, na které by měly dát odpověď.  

 

Rozhovor byl postaven na těchto otázkách: 

1) Přesvědčovali tě rodiče, aby si rozvíjel/a svůj talent či jiné dovednosti? Chtějí aby ses 

o něco zajímala? 

2) Chodil/a si do nějakého kroužku? Zajímali se rodiče o tvé úspěchy? Popřípadě jak. 

3) Zajímají se rodiče, jak a s kým trávíš svůj volný čas? 

4) Mohou si rodiče dovolit financovat tvé kroužky? 

5) Co děláš ve svém volném čase? 

6) Víš, které organizace poskytují ve městě volnočasové aktivity? Pokus se na nějaké 

vzpomenout. 

7) Máte ve škole nějaké kroužky? Máte šanci třeba chodit na doučování? Chodíš na 

nějaký? 

8) Jak si se dozvěděla o NZDM? Proč si sem začal/a chodit? 

9) Jaké zájmové dílny si v NZDM vybíráš? 

10) Proč nenavštěvuješ i jiné zařízení ve městě? 

11) Proč si ukončil/a kroužek/zájmovou dílnu? 

12) Jak si plnil/a docházku? 

13) Bylo pro tebe těžké splňovat podmínky v kroužku/ zájmové dílně? 

14) Myslíš si, že si byl v té činnosti dobrý/dobrá? 

15) Je pro tebe podpora rodiny důležitá? Kdyby tě rodiče více podporovali, myslíš si, že 

bys byl/a úspěšnější? 

16) Jaký si měl/a cíl? 

17) Jaký vliv má na tebe pracovnice NZDM (Lada Šůláková, DiS.) 
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2.6  ANYLÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU  

 

Striktně jsem se struktury otázek držet nemohla, protože nastávaly situace, kdy jsem 

měnila pořadí volených „témat“, aby rozhovor působil co nepřirozeněji na respondenta. 

V průběhu rozhovoru jsem musela pokládat i doplňující otázky, abych dostala potřebnou 

odpověď. V analýze výsledků jsou podrobeny ty odpovědi, které jsou v této práci stěžejnější. 

 

Otázka č. 1 

Přesvědčovali tě rodiče, aby si rozvíjel/a svůj talent či jiné dovednosti? Chtějí, aby ses o 

něco zajímala? 

Míša Jo, pomáhala mi a podporovala mě…Finančně a tak. 

Marek 
Asi spíš táta, abych to uměl. Baví mě hrát na kytaru… Nebavíme se 

spolu o tom. 

Helena 
Ne, neviděli mě tancovat. No asi spíš jen na zábavě ve městě… Asi 

ne. Nevzpomínám si, že bychom se o tom bavili.  

Nikolas No babička chtěla, abych studoval návrhářství, když maluju. 

Maruška Ani ne. 

 

Respondenti převážně ač s nejistotou tvrdili, že rodiče se je snažili motivovat, aby do 

nějakého kroužku chodili. Ze své praxe vím, že rodiče se o rozvíjení svých dětí převážně 

nezajímají. Důležitější pro ně je, aby jim starší děti hlídali mladší děti. Rodina ani mnohdy 

nemá možnost postřehnout talent či zájem dítěte o nějakou činnost.  

Příkladem lhostejnosti rodičů může být Markův mladší bratr. Jeho bratr vyhrál 

soutěž LaSofia a od Michala Davida dostal klávesy, aby svůj talent mohl rozvíjet i doma, 

protože mohl hrát na klávesy jen v NZDM. Klávesy po týdnu  skončili v bazaru. 

Světlou výjimkou může být rodina Míši. Matka se od začátku snažila Míšu 

podporovat a poskytovat ji vše o co si řekla.  

Koordinátorka uvádí: „Většinou narážíme na finanční problémy, nulovou podporu 

v rodině či iracionální představy a argumenty rodičů - „Na žádnou školu do Duchova 

nepudeš, ještě by ses tam dal na fety nebo by tě cestou vlakem zmlátili náckové. Nebo: „Stejně 

z tebe žádná hvězda nebude a když chceš tancovat, choď si s holkama do encéčka, to ti musí 

stačit, ale v první řadě se musíš postarat o sourozence.“. A ještě lépe: „Na to mít nikdy 

nebudeš a i kdyby se ti to povedlo, stejně se ti vysmějou. Nikomu nevěř a gádžům už vůbec!“ 
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Otázka č. 2 

Chodil/a si do nějakého kroužku? Zajímali se rodiče o tvé úspěchy? Popřípadě jak. 

Míša 

Jé těch bude. Tak herectví, aerobik, balet, gymnastika, hip hop, 

agility, dogdance, gymp, klavír, kytara, zpěv. Mamka mě jen všude 

vozila….ne, nějak se neptají. Mamka se spíš ptá na psy. Spíš teď 

Lucka se zajímá. 

Marek No tehdy na kytaru…Chodil jsem tam asi rok… Ne nezajímali. 

Helena Do baletu. Chvilku… Jo máma se ptala. 

Nikolas 
Ne jen d eNCéčka na tancování a pak jsem to i vedl… teď zase… Ne 

neptaj se. 

Maruška 

Do eNCéčka chodím na malování a teď dolu do ZUŠ…Mamka se ptá, 

jak bylo. Máma se nebyla podívat na výstavu. Prohlíží si obrázky, 

které nosím domu a dá je na ledničku…ale prý se půjde podívat, až 

půjde nakoupit. 

 

Míša jako jediná z dětí chodila na kroužky na popud rodičů. Ostatní děti navedli na 

dráhu uměleckého rozvoje pracovníci NZDM, kteří jim pomohli dostat se do zvoleného 

kroužku a získat stipendium, protože rodiny neměli peníze na financování kroužku.   

Rodiče respondentů se nezajímají o úspěchy svých dětí. Jediná Míši maminka, se 

podílí na přípravě herecké dráhy své dcery a na její zálibě ve cvičení psů: „Jezdí se mnou 

různě a radí mi, když třeba něco nevím a nebo to neumím udělat. Taky cvičí psy“. Marušky 

matka se ještě nebyla podívat na její výstavu v ZUŠ: „Nebyla se podívat na mé výstavě…ale 

prý se půjde podívat, až půjde nakoupit“. Výstava jejich obrazů jsou k vidění už od listopadu 

a matka se stále nebyla na ni podívat.  

Pracovníci NZDM se snaží rodičům při návštěvách důležitost jejich účasti jak na 

formálním tak neformálním vzdělávání svých dětí. Ale pokud je pro ně důležité formální 

vzdělání, už nepřikládají žádnou váhu neformálnímu vzdělání. Například jak řekla jedna ze 

svých respondentek: „Po škole mám pomáhat se vším doma“. 
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Otázka č. 3  

Zajímají se rodiče, jak a s kým trávíš svůj volný čas? 

Míša Musím říkat, kam jdu a tak… Kámoše neznaj. 

Marek Ne. 

Helena No musím říkat všechno. Kam jdu a s kým… Holky zná. 

Nikolas Ne. 

Maruška Ptá se, kam jdu. 

 

Rodiče respondentů se převážně zajímají, kde tráví děti svůj volný čas. Zájem jde 

vidět hlavně u mladších respondentů. Rodiče znají děti, se kterými si  hrají, protože na 

Teplickém sídliště se znají všichni. Všechny rodiny jsou zde nějakým způsobem propojeny. 

Děti z Teplického předměstí tráví odpoledne převážně v Nízkoprahovém klubu. 

Klienty NZDMD je hlavně stálá skupina dětí a mladistvých, na které se snaží pracovníci 

působit. Přichází i nový klienti, ale i ti se stávají stálou klientelou této služby.  

Klienti se shodli, že musí být v určitou dobu doma „No musím být do osmi doma. To 

by bylo jinak točo“, říká Helena.  

  

Otázka č. 4 

Mohou si rodiče dovolit financovat tvé kroužky? 

Míša Jo platí mi všechno. 

Marek Ne…měl jsem to placený. 

Helena Asi ne. 

Nikolas Jo, zaplatí mi všechno. 

Maruška Ne. 

 

Markovi, Heleně a Marušce by rodiče nebyli schopni dávat peníze na jejich zvolený 

kroužek. Všem třem bylo poskytnuto stipendium z Nadačního fondu manželů Livie a Václava 

Klausových. Jediná Maruška navštěvuje ZUŠ, kde jí byla přiznána finanční podpora. Při 

návštěvách v rodinách jsem zjistila, že jedině rodina Míši, Heleny a Nikolase jsou dobře 

finančně zajištěna a převážně bez dluhů. Rodina Heleny se v době výzkumu rozhodovala, zda 

se zadluží kvůli sestře matky, která nemá peníze na nájem „Když půjčím sestře, tak nebudu 
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mít na svůj nájem. Budu si muset půjčit zase já jinde… Nechce se mi to udělat, ale je to má 

jediná sestra… Vím, že to není správné“.  

Pracovníci NZDM mohou rodině pomoci získat pro své děti stipendium. Díky 

nadacím, které poskytují stipendia sociálně slabým dětem, mají děti možnost navštěvovat 

zvolený kroužek či jinou aktivitu, aniž by finančně zatěžovali svoji rodinu. 

 

Otázka č. 5 

Co děláš ve svém volném čase? 

Míša 
No když nejsem ve škole, tak cvičím psy, hlídám dceru bráchovo 

přítelkyně a nebo zajdu do eNCéčka. Na kámoše teď nemám čas. 

Marek 
Hrajem na sídláku fotbal s kámošema….zajdu do eNCé a tak. 

Koukáme na telku. 

Helena Asi nic…koukáme na kluky (smích). 

Nikolas 

No mám tu dílnu tance. Baví mě cvičit ty prcky. Fakt jsem rád, že pak 

třeba něco umí. Baví mě kreslit. Hodně kreslím rodinu a kámoše. Teď 

jsem začal vyškubávat těm troubům obočí. Vypadali strašně! Kdyby 

to viděla… No a tu práci hledám. 

Maruška 
Ve středu mám malování a jinak jsem v eNCéčku nebo hlídám 

brášku. 

 

Respondenti tráví veškerý svůj volný čas v NZDM. Míša svůj volný čas tráví 

i cvičením psů. Stejně jako u jiných mladistvých, tak i Helena se začíná poslední rok spíše 

poflakovat venku s kamarádkami na ulici „Jediné co mě baví, je tancování… ale to nemám 

kde dělat“.   

 

Otázka č. 6 

Víš, které organizace poskytují ve městě volnočasové aktivity? Pokus se na nějaké 

vzpomenout. 

Míša 
No tady na "Tepličáku" je dům dětí, škola umění, eNCéčko, ve škole 

něco je. 

Marek 
No eNCéčko a dole ve městě je škola umění…jo a dům dětí tady v tý 

ulici. 
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Helena Tak je tu eNCéčko, pak dole ta škola kam jsem chodila. 

Nikolas No…eNCéčko, škola na tancování. 

Maruška ENCéčko, dům dětí a škola umění. 

 

Respondenti převážně věděli, které zařízení volnočasových aktivit se u nich nachází. 

S některými názvy jsem jim musela poradit a navádět je. Nikdo z nich si nevzpomněl, že i při 

škole existují kroužky. Nejvíce zmiňovali NZDM, protože respondenti zde tráví mnoho času 

a potom na Dům dětí a mládeže. Do Domu dětí a mládeže nikdo z nich nechodil, ačkoliv vědí, 

že je v jejich blízkosti hned ve vedlejší ulici. 

 

Otázka č. 7 

Máte ve škole nějaké kroužky? Máte šanci třeba chodit na doučování? Chodíš na 

nějaký? 

Míša 
Něco tam je, ale nezajímám se o to. Na doučování jsem chodila do 

NZDM k Ladě. 

Marek Jsou. Nechodím na žádný. Víc mě to baví v eNCéčku. 

Helena 
No jsou tam, ale nechodím tam…Však jsem v té škole pořád a po 

škole už tam být nechci. 

Nikolas 
Nechodím do školy. Nějaké kroužky jsou, ale nechodil jsem na ně. 

Kámoši tam nechodili, tak co bych tam dělal. 

Maruška 
Jsou, ale raději jsem v eNCéčku. Nebaví mě to ani na škole umění. Je 

tam nuda 

 

Všichni respondenti věděli, že jejich škola taky nabízí různé kroužky a doučování. 

Ale ani jeden z nich nemá zájem nějaký z nich navštěvovat. Všichni respondenti na 

mimoškolní aktivity měli stejný názor: „Ne! Však jsem v té škole pořád a po škole už tam být 

nechci“. U dětí a jejich rodičů stále přetrvává špatný názor na institucionalizované vzdělávání 

a nedůvěra v jejich systém. Děti proto neradi chodí do kroužků, které vedou učitelé. V NZDM 

mají k pracovníkům jiný vztah. Mohou jim tykat a po navázání přátelského vztahu nemají 

problém se jim svěřovat.  

Pro děti z Teplického předměstí je výhodnější jít do NZDM, kde je možnost 

i doučování. Po škole jdou rovnou domu a pak spěchají rychle do NZDM, kde už čekají půl 
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hodiny před otevírací dobou. Mají možnost jít na doučování a pak mohou přejít pár kroků do 

klubu či na nějakou zájmovou dílnu. Pro děti se tento způsob zdá výhodnější.  

 

Otázka č. 8 

Jak si se dozvěděla o NZDM? Proč si sem začal/a chodit? 

Míša 
No už nevím. Asi na příměstkým… No můžu tu cvičit a chodit na 

doučko. 

Marek 
Nevím. Jsou tu všichni. Co na sídlišti? Hlavně když je zima, tak 

jdeme sem. Pokecáme a tak. 

Helena Ta Angelika jsem chodila. Tak asi od ní.  Mohla jsem tu tancovat. 

Nikolas Nevím… Můžu tu tancovat a být tu jen tak. 

Maruška Asi… Nevím. Je tu hodně věcí co tu můžu dělat… A můžu se tu učit. 

  

Respondenti začali chodit do NZDM, protože tam chodili všichni. Helena: „V eNCé 

byli všichni. Byla bych sama doma“. NZDM poskytlo dětem místo, kde mohou trávit svůj 

volný čas. Jak říká koordinátorka: „Dřív se potulovaly všechny děti na sídlišti a nudily. Nyní 

je aspoň nějaká část dětí u nás a mohou si vybrat dílnu, které se mohou věnovat. Pro děti to je 

o hodně lepší než se potulovat venku a dělat lumpárny“. 

 

Otázka č. 9 

Jaké zájmové dílny si v NZDM vybíráš? 

Míša 
Jen se tam jdu podívat. Za Ladou a tak. Ve čtvrtek má herectví (Míša 

tuto dílnu vede). 

Marek 

Chodím sem pořád, když je klub pro velký. Chodil jsem na skupinu. 

Měli jsme svoji. Furt někdo nechodil, tak to zrušili… Chodím tam na 

pinčes a fotbálek. 

Helena 
No moc tam nechodím…Chodila jsem na taneční dílnu. Ale ty holky 

tancovali něco jiného než co umím já…Nefungovalo to. 

Nikolas 

Dřív jsem chodil tancovat k Ladě. Ale víš, nemám rád, když mě 

někdo učí. Chci učit já. Teď zas mám dílnu tancování a učím ty 

prcky. 

Maruška No když mám čas, tak jdu na míčové hry. Chodím na dílnu, kde něco 
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vyrábíme a tak. Pomáhám Mirce (pracovnice NZDM)… Říkám ji, co 

můžeme dělat a tak. 

 

Starší respondenti jako Míša, Nikolas a Marek navštěvují převážně klub, kde si 

můžou popovídat s ostatními klienty NZDM a nebo si zahrát fotbálek či ping pong. Tito starší 

klienti dostali možnost své schopnosti předávat dál a mají možnost vést svoji dílnu. Míša vede 

dílnu herectví, Nikolas taneční dílnu a Marek dřív vedl hudební skupinu. Maruška a další 

mladší klienti NZDM se podílejí hlavně na zájmových dílnách a čas mezi dílnami tráví 

v klubu. I Maruška jako jedna z mladších klientů dostala možnost pomáhat jako asistentka 

v tvořivé dílně, kde vymýšlí společně s pracovnicí NZDM nové aktivity a pomáhá klientům 

při jejich tvorbě. Pracovnice NZDM se vyjádří k Marušce takto: „Maruška je velmi šikovná. 

Minulý rok jsme ji dostali na ZUŠ, ale stále se k nám vrací. Je tu spokojená. Ráda se angažuje 

v tvořivé dílně a převážně ji vede sama“. 

O aktivitách klientů v NZDM se vyjádřila koordinátorka: „Klienti si převážně 

v NZDM vybírají míčové hry, taneční dílny a výtvarnou dílnu. Střídají je, ale je tu skupinka 

klientů, která dílny navštěvuje pravidelně“. 

Respondenti na některé zájmové dílny chodí nepravidelně: „Podle toho jak mám čas 

a tak. Někdy jsem raději venku s holkama“, řekla jedna z respondentek. Na tomto tvrzení se 

převážně respondenti shodli. 

 

Otázka č. 10 

Proč nenavštěvuješ i jiné zařízení ve městě? 

Míša 
Nemám čas. Je toho hodně… Sem chodím raději. Lada mi se vším 

pomáhá. 

Marek 
Nemáme na to peníze… Do eNCé si chodím jak chci. A jsou tu 

všichni. 

Helena Nechce se mi. A nejsou peníze. Lada by mi už nepomohla. 

Nikolas 
Nechci nikam chodit. Nemám rád, jako když tě to někdo něco učí 

a tak. Já chci učit. 

Maruška Chodím do ZUŠ. Ale je tam nuda… Tady jsem radši.  

 

Pracovníci NZDM se snaží děti posouvat i do jiných zařízení volného času (ZUŠ, 

Dům dětí a mládeže…), ale po krátké době opět vrátí. Mezi „svými“ jsou spokojenější 
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a nemusíme se nikomu přizpůsobovat. Jedním z důvodů, proč respondenti nenavštěvují i jiné 

organizace, je i nedostatek peněz. Ceny kroužků v Bílině se pohybují od 800,-Kč za půl roku. 

Tolik peněz rodiny nemají. Jedinou pomocí těmto dětem jsou stipendia nebo nízkoprahové 

kluby, které jsou bezplatné. 

 

Otázka č. 11 

Proč si ukončil/a kroužek/zájmovou dílnu? 

Míša 
Nebyl čas. Fakt jsem toho měla hodně… Ty ostatní mě přestali bavit. 

Měla jsem jich hodně. 

Marek Neuměl jsem noty. Bylo těžký se to naučit. 

Helena 
Neměla jsem na to. Chtěli toho moc a bolele to. A měla jsem kluka, 

tak jsem s ním musela být. 

Nikolas 

No byl jsem pořád nemocný a pak jsem jel do Anglie. Lada to zrušila. 

Pak jsem přijel a zase jsem byl nemocný. Teď už se snažím chodit 

a omlouvat se Ladě. 

 

Míša měla za svůj život nespočet kroužků. Na některé si nemohla ani vzpomenout. 

Tolik kroužků si naplánovala, aby nemusela být se svoji matkou. Poslední léta mají spolu 

špatný vztah. Minulý rok začala vést poprvé divadelní dílnu v NZDM. Dílna, která měla být 

každý úterý, se většinou neodehrála. Míša zapomněla nebo měla jiné věci na práci 

a neomluvila se. Dílna se zrušila. V této době Míša byla součástí motivačního programu „It´s 

In U2“.  Alfou a omegou je zde práce s vnitřní motivací klientů, pro kterou používám 

licencovaný britský motivační program „It´s In U2“. K tomuto programu se vyjádřila 

koordinátorka takto: „Ten se přímo zaměřuje na zmapování a pojmenování silných stránek 

mladých lidí, určení konkrétních cílů v blízké budoucnosti a celkové posílení sebevědomí 

a dobrou znalost sebe sama. Protože když nevím, kdo jsem, co chci a co dokážu, přešlapuju 

na místě a nikam se nedostanu“. Tento program, který má pět sezení, Míša nesplnila. Míša po 

třetím sezení nepřišla. Po půl roce to koordinátorka (Lada Šůláková, DiS.) vyzkoušela 

s Míšou ještě jednou a divadelní dílnu opět otevřela. Míše musela ze začátku volat 

a upozorňovat ji, že dnes má dílnu.  

Maruška ve výtvarném oboru ZUŠ úspěšně pokračuje. Dochází do ZUŠ pravidelně 

a v případě neúčasti se omluví. Maruška má zajištěné stipendium, protože matka nemá 

potřebné finance (svobodná matka na mateřské dovolené, biologický otec Maruška je 
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ve vězení, nynější druh matky je též ve vězení). Do konce února měla Marušky matka 

předložit informace o finanční situaci rodiny, ale neudělala tak (zapomněla na to). Pracovnice 

NZDM musela požádat ředitele ZUŠ, aby počkal s vyplacením peněz od Marušky a potřebné 

dokumenty sama poslala Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových. Maruška 

díky této pomoci může dál zůstat ve výtvarném oboru na ZUŠ. 

 

Otázka č. 12 

Jak si plnil/a docházku? 

Míša 
No chodila jsem…pak zase ne. Neomlouvala jsem se a Lada byla 

naštvaná. 

Marek Jo chodil jsem. 

Helena Chvilku jsem chodila. 

Nikolas No byl jsem nemocný a tak. Pak ta Anglie. 

Maruška Pořád chodím. 

 

S docházkou měli problémy všichni respondenti kromě Marušky. Ze začátku každý 

respondent sršel nadšením, ale po krátké době už v docházce selhával. Respondenti nebyli 

natolik zodpovědný, aby jednou týdně dorazili na určité místo v určitém čase. Pracovníci 

NZDM klienty nahání, ale institucionalizovaná zařízení se o docházku příliš nezajímají.  

 

Otázka č. 13 

Bylo pro tebe těžké splňovat podmínky v kroužku/ zájmové dílně? 

Míša Ne… No docházka. Zapomínám. 

Marek Ne. 

Helena Ne. 

Nikolas Kdybych nebyl nemocný tak to šlo… No a kdybych se omlouval. 

Maruška Ne vůbec ne. Chodím a omlouvám se. 

 

Respondenti (kromě Marušky) měli problémy hlavně s docházkou. Výchovné 

problémy u nich nebyly. Na hodinách pracovali převážně úspěšně a nebyl s nimi problém.  
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Otázka č. 14 

Myslíš si, že si byl v té činnosti dobrý/dobrá? 

Míša 
Nevím, jestli dobrá, ale baví mě to. Jsem i v komisi pro výběr talentů 

a natáčím filmy. Asi jo . 

Marek Tak hrát jsem uměl už předtím… jen ty noty. 

Helena 
No jako ty ostatní holky ne. Musela bych dost cvičit… ale bolelo to 

a tak. A no, já chtěla tancovat jinak. 

Nikolas No nevím, jestli dobrý, ale něco umím. 

Maruška Asi ne. 

 

Respondenti měli pocit, že něco umí, ale nemají sílu svůj talent dál rozvíjet. Neustále 

se srovnávají s ostatními a všechno vzdají. U těchto respondentů se cení snaha, že měli chuť 

na sobě pracovat.  

Maruška stále chodí jednou týdně na výtvarný obor do ZUŠ a zbylé dny v týdnu tráví 

v NZDM, kde své znalosti předává ostatním klientům.  

 

Otázka č. 15 

Je pro tebe podpora rodiny důležitá? Kdyby tě rodiče více podporovali, myslíš si, že bys 

byl/a úspěšnější? 

Míša Důležitá je… Nevím, mně to stačí takhle. 

Marek Je. Mohl jsem být lepší. 

Helena 
Jo jo je. Mamka mě podporovala, ale já toho nechala kvůli bejvalýmu. 

Byla jsem hloupá. Teď bych to udělala jinak. 

Nikolas Jo určitě. Kdyby byly přísnější tak jo. 

Maruška Ano. Asi Nevím. 

 

Pro děti je podpora rodiny důležitá. Rodiče své děti natolik neovlivňují a děti tak 

nemají potřebnou podporu. Rodina může své děti kontrolovat a dávat jim potřebnou energii 

při zvládání problémů spojené s neformálním vzděláváním (samozřejmě i ve formálním 

vzdělávání). Jak už bylo řečeno, rodiče formálnímu ani neformálnímu nepřikládají potřebnou 

váhu. 
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Otázka č. 16 

Jaký si měl/a cíl? 

Míša Dřív jsem chtěla být herečkou. Teď spíš učitelka. Jo a cvičit psy. 

Marek Nevím. Hrát. 

Helena Tancovat. Pořád tancovat. Ale je to těžký. 

Nikolas 
No umět tancovat. Ale nějak jsem se to naučil sám. Teď to učit 

ostatní. 

Maruška Dobře malovat. Jde mi to a i mě chválí. Ale živit to asi ne. 

 

Respondenti věděli, čeho by chtěli dosáhnout nebo co aspoň by chtěli umět. Bohužel 

jim chybělo odhodlání, které jim rodiče od narození nevštěpovali. Neuvědomují si, že pokud 

něco chtějí umět, stojí za tím spousta dřiny a práce na sobě. Všechno vidí moc jednoduše a až 

v praxi pochopí, že nic není jednoduché.  

  

Otázka č. 17 

Jaký vliv má na tebe pracovnice NZDM (Lada Šůláková, DiS.) 

Míša 
Dobrý. Pořád mi musí volat. Já hodně zapomínám. Ptá se, co a jak 

a připomíná mi, že mám přijít. Zajímá se no. 

Marek No starala se. Sehnala mi stipko (stipendium). 

Helena 

Jo, chudák všechno mi sehnala a já tam pak nechodila. Pořád za mnou 

chodí domu a ptá se na školu… Zařídila mi peníze na balet a teď snad 

i na školu. I mámě pomáhá. 

Nikolas No furt volá a připomíná. Ale už se omlouvám sám. 

Maruška 
Pomohla zařídit stipendium. Máma nemá peníze… No a teď mi 

pomohla, abych tam mohla zůstat. 

 

K této otázce se mi vyjádřila koordinátorka: „Na základě svého dlouhodobého 

působení v této lokalitě a díky již vytvořený vztahům s klienty si mohu dovolit je více 

„hecovat“ k tomu, aby se o něco snažili a šli si za svým snem. Ve svém profesním vývoji jsem 

se posunula od „hnusné gádžovky“ k hodné gádžovce a za poslední rok a půl už mi klienti 

dávají najevo, že jsem jejich, což je na jednu stranu velmi zavazující. Někteří klienti ke mně 

mají již velkou důvěru a často se mi svěřují, někdy bohužel s velmi závažnými věcmi, které se 
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pohybují na hranici zákona. Mým úkolem je v podstatě zkoušet s nimi hledat, co je baví, za 

čím chtějí v životě jít a pro co stojí za to něco obětovat a snažit se. A pokud k tomu v současné 

chvíli nevede žádná cesta nebo je na ní příliš mnoho překážek, snažit se ji buď vytvořit nebo 

mladého člověka podpořit a pár překážek mu z cesty odstranit“. 

Koordinátorka motivačních a podpůrných aktivit pro mládež se o tyto respondenty 

zajímá už od počátku jejich docházky do NZDM. U všech je zjevný talent, který jim pomohla 

objevit a dál rozvíjet. Pomohla jim získat peníze a místo v jejich zvolených kroužcích a dál je 

podporovala. Snažila se je motivovat a doučovat ve věcech, které nezvládali. Když 

respondenti selhali (kromě Marušky) ve svých zvolených kroužcích, snaží se je dál rozvíjet 

v dílnách v NZDM. Kontroluje jejich školní docházku, známky, docházku do dílen, které 

vedou a jiné jejich činnosti. Postupem času se respondenti naučili částečně zodpovědnosti 

a pravidelně chodí na dílny. Pokud nemohou přijít, omluví se.  

 

Otázka č. 18 

Jaký máš cíl do budoucna? 

Míša 
Chci na školu a být učitelka a nebo vychovatelka jako Lada. A cvičit 

psy. 

Marek Nevím. Být zedníkem. 

Helena No čekám, jestli mě vezmou na kadeřnici. 

Nikolas 
Teď ta práce a jinak učit tancovat… Kurz na to bych si mohl udělat. 

Ale tomu nevěřím… Musel bych tam někoho poslouchat. 

Maruška Ještě nevím, jsem malá. 

 

Respondenti mluvili hlavně o své profesní budoucnosti. Ve svých zálibách v tanci, 

kreslení, hudbě aj. nevidí budoucnost a netouží je dál rozvíjet. Když zjistili, že talent je jen 

malá část úspěchu a zbytek je dřina, nechtějí dál více na sobě zapracovat. I když talent 

u některých z respondentů je značný.   

„Je to škoda. Zrovna u těchto klientů je možno vidět, že jsou značně talentovaný. 

Jsem ráda, že aspoň dostali šanci si svůj sen splnit a okusili život jinde, než v jejich 

lokalitě“koordinátorka Lada Šůláková. 

Pokud jsem nasměrovala diskuzi na budoucnost rozvíjení jejich talentu, už si natolik 

nevěřili, že by mohli být dobří. Nemají se o koho opřít a bojí se požádat koordinátorku o další 
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příležitost. „Stydím se, že jsem na balet přestala chodit. Lada se mi věnovala. Nebylo to 

dobrý“ vyjádřila se k tomu Helena.  

 

 

2.7 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ V ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO 

PROBLÉMU 

 

Výzkumný problém bylo zjistit, jaké jsou příčiny selhávání dětí a mládeže ze 

sociálně vyloučených lokalit v neformálním vzdělávání. 

Na základě výzkumu jsem došla k závěru, že respondenti selhávají hlavně ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem selhávání v procesu neformálního vzdělávání se ukázala 

nedostatečná vnitřní motivace respondentů. Respondenti si nevěří a nemají sílu na sobě 

pracovat. Jako druhý důvod selhávání se ukázala nedostatečná podpora ze strany rodiny. 

Respondenty (kromě pracovníků NZDM) nikdo nemotivuje a tudíž nemají snahu dál na sobě 

pracovat. Zrovna tyto děti je zapotřebí co nejvíce nehmotně odměňovat.  

Za jiných okolností by hlavním faktorem selhávání v neformálním vzdělávání stala 

finanční nákladnost. Respondenti nejsou dobře finančně zajištěný. Kromě rodiny Míši všichni 

žijí v chudobě a jsou zadlužený. Čtyřem respondentům bylo umožněno získat stipendium 

od Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Tímto se příčina selhávání 

z důvodu finanční nedostupnosti eliminovala.   

 

Na základě poznatků, ke kterým jsem pomocí rozhovorů s respondenty 

a koordinátorkou motivačních a podpůrných aktivit pro mládež došla, si myslím, že se mi 

podařilo zodpovědět dílčí výzkumné otázky. 

 

VO1: Jak prostředí rodiny ovlivňuje děti a mládež při výběru neformálního vzdělávání? 

Rodina se děti nikterak neovlivňuje. Rodiče svým dětem nepřekládají žádné 

informace o neformálním vzdělávání a organizacích, které je poskytují. Pokud se rozhodnou 

děti vkročit do procesu neformálního vzdělávání, volba aktivit je pouze na nich. Aktivity 

nesmí pouze zasahovat do chodu domácnosti. Tím myslím, že se musí postarat o sourozence 

a nesmí příliš finančně zatěžovat. 

 

VO2: Mohou rodiče financovat svým dětem neformální vzdělávání? 
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Rodiče si nemohou dovolit financovat aktivity svých dětí, z důvodu chudoby. Rodiny 

jsem finančně závislé na podpoře státu a jsou většinou zadlužené. 

 

VO3: Jsou dostupné zařízení neformálního vzdělávání pro všechny děti a mládež? 

Ve městě Bílina je několik zařízení, které poskytují mnoho volnočasových aktivit 

a možnost rozvíjet své dovednosti (ZUŠ, Dům dětí a mládeže, zájmové organizace…). Zdejší 

základní školy umožňují chodit do kroužků ve škole, které vedou učitelé (bezplatně). Od roku 

2005 funguje v Bílině Nízkoprahový klub pro děti a mládež při společnosti Člověk v tísni 

(bezplatný). Všechny zařízení jsou snadno dostupné z Teplického předměstí. 

Institucionalizovaná zařízení nejsou ale dostupné finančně. Rodiny nemají takové finanční 

prostředky, aby mohli podporovat své děti. 

 

VO4: Z jakých důvodů klienti raději navštěvují NZDM než institucionalizovaná zařízení? 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je bezplatný. Z rozhovorů s respondenty 

vyplynulo, že se zde cítí bezpečněji a jsou tu „mezi svými“. Chodí sem významná část jejich 

kamarádů a v jiných zařízeních nemají potřebnou podporu. Zdejší pracovníci jsou pro 

respondenty spíše kamarádi, kteří jim poskytují volnočasové aktivity a možnost doučování. 

Těmto pracovníkům hlavně věří, protože se jim svěřují i s dost závažnými problémy.  

 

VO5: Jaké cíle mají děti a mládež ve svém neformálním vzdělávání? 

Respondenti se těžko vyjadřovali k případné budoucnosti. Všechno vidí „tady a teď“. 

Neočekávají žádné úspěchy ani zlepšení. Bojí se opět požádat o pomoc a nevěří si. 

 

VO6: Jak pracovníci NZDM mohou ovlivnit úspěšnost svých klientů? 

Pracovníci NZDM svojí kontrolou a zájmem napomáhají svým klientům, aby měli 

možnost navštěvovat zvolený kroužek a být v něm úspěšný. První překážka, která se jim 

naskytne, jsou finance. Pomocí stipendií otevřou dětem dveře do jejich zvolené činnosti. 

Zbytek už je na klientech. Zde pracovníci NZDM projevují zájem o klienty a kontrolují jejich 

docházku. V případě potřeby, děti doučují ve věcech, které se jim nedaří. 
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DISKUSE 

 

V první části se zaměříme na možnosti zkreslení výsledků a dat, které mohli mít vliv na 

zjištěné závěry. 

 K prvotnímu zkreslení mohlo dojít při formulování otázek pro rozhovor. Před 

rozhovory jsem nastudovala odbornou literaturu, abych správně vytvořila otázky a úspěšně 

vedla rozhovor. Zejména při prvním rozhovoru se projevila má nezkušenost s kladením 

dotazů. Zpočátku jsem se dopouštěla chyb jako předjímání odpovědí, neposkytnutí dostatečně 

dlouhého reakčního času po každé otázce či tendence respondentovy odpovědi interpretovat. 

Tyto chyby jsem si uvědomila při přepisu prvního rozhovoru a snažila se je dál v rozhovoru 

vyvarovat. Při rozhovoru jsem musela upravovat otázky a pokládat doplňující a kontrolní 

otázky, abych dostala požadující odpověď. 

 K dalšímu zkreslení mohlo dojít při výběru respondentů, kteří vytvořili příležitostný 

vzorek Nízkoprahového centra v Bílině. Ke zkreslení mohlo dojít při rozhovorech 

s respondenty, kdy jejich věk a okolnosti nezaručovali pravdivost jejich tvrzení. Výpovědi 

byly emočně podbarveny a v konkrétních případech se nadalo určit, zda respondent lže, či 

nikoliv. Kladla jsem stejné otázky všem respondentů, ale u některých bylo nutné klást 

doplňující otázky. 

 K největšímu zkreslení mohlo dojít při kvalitativní analýze výsledků výzkumu, kdy 

jsem se snažila vystihnout nejdůležitější informace. 

 

 Myslím si, že kvalitativní výzkum byl vybrán správně z důvodu individuálních profilů 

klientů NZDM, ale navrhuji navázat na výsledky šetření kvantitativním výzkumem, který 

ukáže další pohled na tuto problematiku. 
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ZÁVĚR 

 

Děti a mládež žijící v prostředí bílinského sídliště Teplické předměstí, se pohybují 

v uzavřeném světě. Podobná situace je také v SUNNU (sídliště U Nového nádraží nebo 

v oblasti kolem Důlní ulice za bílinským nádražím). Kumulují se zde typické problémy 

související s nízkou životní úrovní, výskytem sociálně patologických jevů, vysokou mírou 

nezaměstnanosti a celkovou pasivitou místních obyvatel a rezignací na lepší život. Rodiny 

velmi často řeší závažné existenční problémy, mají dluhy a vzdělání svých dětí nepovažují za 

příliš velkou životní hodnotu. Mezi generacemi se tak předávají strategie určené k „přežití“ 

v takto formovaném sociálním prostředí, které jsou na hony vzdálené normám a očekáváním 

běžné většinové společnosti. Většina klientů Nízkoprahového centra se orientuje převážně na 

přítomnost, na to, co je baví právě „tady a teď“ a o své budoucnosti zatím moc neuvažují. 

Neumí si spojit dosažení vyšší kvalifikace se získáním lepší pozice na trhu práce. Ve svém 

bezprostředním sociálním okolí nevidí v tomto ohledu příliš příkladů dobré praxe. A kruh se 

tím uzavírá. 

 

Teplické předměstí je uzavřený svět sám pro sebe, platí zde jiná pravidla a není moc, 

s kým se srovnávat, kde hledat pozitivní vzory. Pokud se někteří klienti NZDM se svými 

vrstevníky z „tepličáku“ srovnávají, pak ve smyslu negativního vymezení se „nechci 

dopadnout jak tamti degeši“. A když se k tomu přidá velmi nízké sebevědomí a mnohdy 

narušený sebeobraz – na co mám a na co už ne, je těch překážek najednou hodně. Pokud se 

přece jen některý mladý člověk rozhodne se sebou něco dělat, ale nevěří si a vůbec neví, jak a 

kde začít, je hlavním úkolem pracovnice NZDM ho v tuto chvíli povzbuzovat a začít 

probojovávat cestu. V praxi to znamená např. začít shánět finanční prostředky (Nadační fond 

manželů Klausových či Retrostipendium od UnuiCredit Foundation), a obcházet instituce 

(např. ZUŠ nebo Dům dětí a mládeže) a za klienta „orodovat“. Stejně jako klienti tak také 

pracovníci těchto vzdělávacích institucí příliš nevěří, že uspějí a vždy se na mě dívají trochu 

s pochybnostmi a podezřením. Vyplývá to z toho, že ani oni se ve své praxi nesetkali s mnoha 

příklady „dobré praxe“. A tak, když jeden klient v procesu neformálního vzdělávání z různých 

důvodů selže, automaticky tím ztěžuje cestu nebo dokonce zavírá cestu někomu dalšímu, kdo 

by třeba tu výdrž a vůli něco dokázat měl. Když už se ale přece jen podaří to klientovi 

„předkecat“ (jako v případě 15tileté Helen, které se připravila cestička na klasický taneční 

obor na ZUŠ nebo Markovi, kterému se též pomohla na  hudební obor – hra na kytaru), objeví 
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se nějaká nečekaná proměnná, se kterou se nepočítal pracovník ani klient – nadační fond 

odmítne finanční podporu, rodiče včas nedonesou vyplněnou žádost nebo ztratí důležitý 

dokument, klienta to zčistajasna přestane bavit, protože teprve teď pozná a pochopí, co 

znamená „na sobě makat a že talent je 10% a dřina 90%“ nebo rodina zavelí a klient nazítří 

odjede bez varování do Velké Británie, či se nesžije s kolektivem, atd. Všechny faktory 

opravdu pohlídat a ovlivnit nejdou. Možnost je ohlídat nemá mnohdy ani mladý člověk, i 

když má opravdu silnou vnitřní motivaci a chuť.  

Přesto se pár dobrých klientů osvědčilo a velkým úspěchem je, když dítě proces 

neformálního vzdělávání ve formální instituci vůbec zahájilo. Nebo že třeba „jen“ poznali, 

v čem jsou dobří a co jim jde a mají tak ve svém životě „tady a teď v ghettu“ přece jen nějaký 

ukazatel dál. Osvědčila se práce s britským motivačním programem „It´s In U2“, který se 

zaměřuje na zmapování a pojmenování silných stránek mladých lidí, určení konkrétních cílů 

v blízké budoucnosti a celkové posílení sebevědomí a dobrou znalost sebe sama. 

 

 Cílem této diplomové práce na téma „Děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit 

a jejich selhávání v neformálním vzdělávání“ bylo odhalit skutečné příčiny selhávání dětí 

a mládeže ze sociálně vyloučených komunit v jejich aktivitách, abychom mohli podle 

výsledků výzkumu pomoci těmto dětem zdokonalovat se ve svých aktivitách a získat tím 

pocit úspěšnosti. Na základě údajů zjištěných kvalititativní metodou rozhovoru s pěti klienty 

NZDM a rozhovorů s Ladou Šůlákovou, DiS., jsem mohla mezi sebou porovnat respondenty 

a zjistit společné znaky selhávání v procesu neformálního vzdělávání. 

  

 Pro potřeby výzkumného šetření byly formulovány následující výzkumné otázky: 

- Jak prostředí rodiny ovlivňuje děti a mládež při výběru neformálního vzdělávání? 

- Mohou rodiče financovat svým dětem neformální vzdělávání? 

- Jsou dostupné zařízení neformálního vzdělávání pro všechny děti a mládež? 

- Z jakých důvodů klienti raději navštěvují NZDM než institucionalizovaná zařízení? 

- Jaké cíle mají děti a mládež ve svém neformálním vzdělávání? 

- Jak pracovníci NZDM mohou ovlivnit úspěšnost svých klientů? 

 

Výzkumu se mohlo zúčastnit pouze pět klientů NZDM. Nikdo ze stávajících ani 

minulých klientů NZDM se nezúčastnilo institucionalizovaného vzdělávání v nějakém 

zařízení poskytující volnočasové aktivity. Klienti mohou do NZDM přicházet a odcházet kdy 

chtějí, tudíž docházku splňovat nemusí. Rozdíl je v dílnách, které mají klienti NZDM vést. Na 
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dílny musí chodit pravidelně a při absenci se musí omlouvat. Tento proces se po nějaké době 

stal problémovým pouze pro některé klienty. Služba je navíc pro klienty zdarma, tudíž pro ně 

je finančně dostupná.  

Pro stanovení odpovědí na výzkumné otázky jsem zvolila metodu rozhovorů s klienty, 

kde byla kombinována forma záznamu na diktafon a průběžného i následného písemného 

záznamu. Údaje získané od respondentů ústně pak byly srovnávány a doplňovány 

s informacemi, které poskytla Lada Šůláková, Dis. Otázky spolupráce rodiny klientů NZDM 

byly konzultovány s Ladou Šůlákovou, DiS. 

Na základě výzkumu jsem došla k závěru, že respondenti selhávají hlavně ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem selhávání v procesu neformálního vzdělávání se ukázala 

nedostatečná vnitřní motivace respondentů. Respondenti si nevěří a nemají sílu na sobě 

pracovat. Jako druhý důvod selhávání se ukázala nedostatečná podpora ze strany rodiny. 

Respondenty (kromě pracovníků NZDM) nikdo nemotivuje a tudíž nemají snahu dál na sobě 

pracovat. Zrovna tyto děti je zapotřebí co nejvíce nehmotně odměňovat.  

Za jiných okolností by hlavním faktorem selhávání v neformálním vzdělávání stala 

finanční nákladnost. Respondenti nejsou dobře finančně zajištěný. Problematika financování 

aktivit respondentů, se vyřešila stipendiem, které jim pomohla získat pracovnice NZDM Lada 

Šůláková, DiS.   

 

Na základě výzkumu jsem došla k těmto závěrům: 

- respondentů se zapojují do pravidelného neformálního vzdělávání, které nabízí 

zařízení neformálního vzdělávání, jen velmi zřídka; 

- významnou část volného času tráví respondenti v Nízkoprahovém domu pro děti 

a mládež; 

- respondenti, kteří pochází ze sociálně vyloučené lokality, nedochází do jiných 

institucionalizovaných zařízení. Pravidelně navštěvují NZDM, které jim umožňuje 

kdykoliv přijít a odejít; 

- rodiny nemají finanční prostředky pro zajištění neformálního vzdělávání svých dětí, 

proto respondentů navštěvují NZDM, kde jsou služby bezplatné; 

- po neúspěchu v institucionalizovaném zařízení, se respondenti opět vracejí do NZDM, 

- respondenti raději navštěvují NZDM než jiné institucionalizované zařízení. Tento 

výběr je spojen s pocitem bezpečí a pocitem „být mezi svými“; 

- rodiče nevěnují dostatečnou pozornost tomu, jak jejich dítě tráví volný čas; 

- rodiče spoléhají na to, že jsou jejich děti v NZDM nebo někde na sídlišti; 
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- pracovníci NZDM mají značný vliv na respondenty a na jejich proces v neformálním 

vzdělávání  

 

Pracovníci po dlouholeté práci v NZDM mohli některé příčiny selhávání svých klientů 

přehlídnout, a tak získané výsledky mohou napomoci uvědomit si problémové situace svých 

klientů.  

Jako doporučení pro praxi by bylo vhodné nejdříve motivovat děti k motivačnímu 

programu „It´s In U2“, který pracuje s vnitřní motivací dětí. Program jim pomůže zmapovat a 

pojmenovat jejich silné stránky, určí si konkrétní cíle v blízké budoucnosti a celkově posílí 

sebevědomí a dobrou znalost sebe sama. Protože pokud nebudu vědět, kdo jsem, co chci a co 

dokážu, přešlapuju na místě a nikam se nedostanu. 

Dále bych dětem zpřístupnila více volnočasových zařízení, která by pro ně byla 

finančně přístupná. Terénní a sociální pracovníci by měli více apelovat na rodiče, aby se více 

zajímali o své děti a účastnili se například jejich vystoupení. Jednou za čtvrt roku by například 

Nízkoprahové centrum mohlo pořádat den talentu, kde by děti rodičům ukázaly, co nové se 

naučily. 

Z výzkumu vyplynulo, že respondenti se nejlépe cítí v Nízkoprahovém centrum. Proto 

bych doporučila městu Bílina vytvořit ještě další NZDM v Bílině (lokalita sídliště Za 

Chlumem, kde již vzniká další sociálně vyloučená lokalita), kde by mohlo více dětí ze 

sociálně vyloučených lokalit trávit svůj volný čas a rozvíjet své schopnosti. Děti zde 

samozřejmě budou kvalitně trávit svůj volný čas a nebudou se toulat po sídlišti. 

Další doporučením by bylo, aby pracovníci NZDM dál pomáhali a částečně 

kontrolovali své klienty. Měli by se zajímat o své klienty a ptát se na jejich úspěchy a potíže. 

Bohužel pracovníků nebude nikdy dost, aby se klientům mohli plně věnovat, ale pokud 

nefunguje rodina, měla by toto místo částečně zaplnit pracovník NZDM který má klienty na 

starost. Jak vyplynulo z výzkumu, respondenti potřebují cítit, že je o ně zájem a že dělají 

správnou věc. Respondenty nic nemotivuje, aby ve své dřině pokračovali, když nejsou 

odměňováni.  

 

V závěru práce jsem tedy uvedla několik nejdůležitějších postřehů své práce. Doufám, 

že jsem dokázala naplnit všechny stanovené cíle a věřím, že některé návrhy mohou zefektivnit 

nebo nějakým způsobem obohatit práci s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit. 
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