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Anotace 

Tato diplomová práce zaměřuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která jsou 

zřizována kongregací salesiánů Dona Bosca. Popisuje, čím se tyto kluby vyznačují, a jak zde 

koresponduje poslání salesiánů evangelizovat mládež s principy a posláním klasické sociální 

práce. Teoretická část obsahuje obecná východiska práce nízkoprahových zařízení pro děti a 

mládež, včetně legislativního ukotvení a historických souvislostí. Věnuje se principům 

salesiánské výchovy a pastorace mládeže a poukazuje na problémové oblasti v jejich 

propojení se sociální prací v klubech. Praktická část ukazuje výsledky dílčího výzkumu, jehož 

cílem bylo podtrhnout výsledky teoretického porovnání obou modelů, zjistit specifika 

salesiánských klubů, případně objevit další styčné/třecí plochy mezi oběma modely práce s 

mládeží. 
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Summary 

This thesis focuses on low-threshold services for children and minors run by the Salesians of 

Don Bosco. It describes the characteristics of such low-threshold clubs and how the aim of 

Salesians (to evangelize the youth) corresponds with the principles and targets of classic 

social work. The theoretic part of this thesis contains the general base of work in low-

threshold services for children and minors, including the legislative base and the historical 

context of this work. It also contains the principles of Salesian pedagogy and evangelization 

of youth and shows some problematic areas of their combination with social work in low-



threshold clubs. The practical part of thesis shows the results of fractional research aiming to 

the confirmation of the theoretical comparison of both models, to find the specifics of 

Salesian clubs and to possibly discover other unifying or separating elements of both youth 

work models. 
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1 Úvod 
Pracuji v nízkoprahovém klubu v Salesiánském středisku v Praze - Kobylisích 

jako kontaktní pracovník již více než pět let. Zřizovateli klubu jsou salesiáni 

Dona Bosca. Salesiáni jsou řeholní společností v rámci katolické církve. Věnují 

se výchově mládeže podle vzoru svého zakladatele Jana Bosca. 

Během svého studia, stáží i dalších pracovních příležitostí jsem měla 

možnost poznat i jiné nízkoprahové kluby, kde je jiný zřizovatel. Většinou jde o 

nestátní neziskové organizace, které nejsou nijak spjaty s církví. 

Za dobu strávenou u salesiánů v Kobylisích jsem zjistila, že salesiánský 

nízkoprahový klub má určitá specifika, která vidím hlavně v přátelské 

atmosféře, výrazně rodinném prostředí a přítomnosti kněží mezi mladými. Na 

dalších stránkách chci daná specifika rozvést. Zároveň chci poukázat na 

styčné/třecí plochy mezi principy salesiánské práce a klasické soc. práce s 

dětmi a mládeží. 

Cílem mé magisterské práce je zjistit, jaká jsou specifika salesiánských 

nízkoprahových klubů pro děti a mládež a jak v rámci těchto klubů 

koresponduje poslání salesiánů evangelizovat mládež s principy a posláním 

klasické sociální práce. 

Pro dosažení tohoto cíle jsem postupovala takto: v první části práce jsem se 

zaměřila na teoretická východiska obou modelů, které se v salesiánských 

nízkoprahových klubech setkávají. Na jedné straně to byly standardy běžného 

nízkoprahového klubu a na straně druhé východiska a principy práce 

salesiánů. Oba tyto modely jsou popsány v následujících kapitolách včetně 
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historických souvislostí a problémových oblastí, jejich vzájemného 

propojování. 

V praktické části své diplomové práce uvádím dílčí kvalitativní výzkum, 

který jsem uskutečnila v šesti salesiánských nízkoprahových zařízeních pro děti 

a mládež1, kde jsem realizovala rozhovory s celkem třinácti pracovníky. 

Výzkum jsem provedla formou polostrukturovaných rozhovorů s cílem 

podtrhnout výsledky teoretického porovnání obou modelů, zjistit specifika 

salesiánských klubů, případně objevit další styčné/třecí plochy mezi oběma 

modely práce s mládeží. 

V závěru práce pak shrnuji zjištěné skutečnosti. 

  

                                                      

1
   Zkr. NZDM, používá se také zkrácená forma výrazu - nízkoprahové kluby  
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2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
V této kapitole se budu podrobněji věnovat představení nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež, charakteru jejich činnosti a celému kontextu 

sociální služby. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2 jsou typem sociálních služeb, 

které začaly vznikat až po roce 1989 a během následujících deseti let. V České 

republice se tehdy otevřela možnost zakládat nestátní neziskové organizace, 

pro něž bylo možné získat finance pomocí grantové politiky a nadačních 

fondů. Z nadšení několika jednotlivců vznikly první nízkoprahové kluby. V té 

době také salesiáni aktivně obnovovali svou činnost a práci s mládeží. Už od 

počátku se výrazně podobala práci v nízkoprahových klubech a tak není divu, 

že se salesiáni nakonec k této variantě práce s mládeží také přiklonili a 

zastávají v současnosti v oboru významnou roli.   

2.1 Co je nízkoprahový klub pro děti a mládež  

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež jsou formou sociální služby, která se 

snaží snižovat rizika a škody, jež si může dospívající způsobit vlastním 

chováním a jednáním. NZDM je místem, kde se mohou mladí lidé setkávat se 

svými vrstevníky, realizovat své vlastní nápady a aktivity, najít podporu, radu a 

pomoc. Uplatňuje se zde především individuální přístup k jednotlivci a jeho 

potřebám, podporuje se jeho vlastní rozvoj, soběstačnost a zodpovědnost.3 

                                                      
2
 nebo také nízkoprahové kluby, zkr. NZDM 

3
 Srov. KLÍMA, Petr (ed.): Kontaktní práce: Antologie textů České asociace streetwork, 

publikováno v rámci projektu „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků 
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v ČAS“, 2007, str. 
323  
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V klubech pracují sociální pracovníci, kteří se snaží navázat s návštěvníky 

užší vztahy, získat si jejich důvěru a udržovat v klubu bezpečný prostor, kde je 

možné se svěřit s problémy. 

2.1.1 Pojmosloví NZDM  

K vyjádření definic, týkajících se NZDM, použiji obsah odborného textu 

„Pojmosloví NZDM“4, což je oficiální metodický materiál, který definuje 

činnost a povahu těchto zařízení. Vytvořila jej Česká asociace streetwork 

(ČAS), zastupující právnické a fyzické osoby působící v oblasti nízkoprahových 

sociálních služeb.  

Posláním NZDM je dle pojmosloví: „usilovat o sociální začlenění a pozitivní 

změnu způsobu života cílové skupiny dětí a mládeže, které se ocitly 

v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, 

a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení“.  

Pojmosloví dále definuje NZDM takto: 

„Služba je určena dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci 

nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy 

institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, 

poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro 

sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Jedná se o ambulantní 

případně terénní formu sociální služby nízkoprahového charakteru. Cílem je 

umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 

podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.“ 

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se „sociálním začleněním 

rozumí proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním 

                                                      
4
     Pojmosloví NZDM, Praha: Česká asociace streetwork, o. s.: 2008. Pro vnitřní  potřebu. 
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vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají 

plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a 

žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“5 

Nepříznivou sociální situací se myslí „oslabení nebo ztráta schopnosti 

z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, 

životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 

znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické 

osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto 

řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením“6 

Sociálním vyloučením je myšleno „vyčlenění osoby mimo běžný život 

společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální 

situace“7  

2.2 Principy nízkoprahovosti 

Termín „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ poprvé použil člen 

pracovní skupiny ČAS Aleš Herzog v roce 2001, avšak tento termín měl být 

pouze pracovní a předpokládalo se, že bude nahrazen přesnějším. Pojem 

„nízkoprahový“ je pro mnoho lidí matoucí a jeho význam se často zaměňuje 

např. s významem pojmu „bezbariérový“. Je to také proto, že tento výraz je 

ryze českým termínem. V zahraničí se setkáváme spíše s pojmenováním typu 

„open club“, „youth club“ apod.8 Nízkoprahovost vystihují principy, které 

nalezneme opět v Pojmosloví NZDM. Určují charakter služby a jsou zcela 

zásadní pro metodiku práce v těchto zařízeních. 

                                                      
5
   Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v platném znění, § 3 

6
   Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v platném znění, § 3 

7
   Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v platném znění, § 3 

8
  Srov.: Klíma, Petr (ed.): Kontaktní práce: Antologie textů České asociace streetwork, str. 

320. 
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Principy nízkoprahovosti se v některých bodech podobají také pravidlům 

oratoře z doby Dona Bosca. Zmiňuje se o nich zakladatel salesiánů ve svých 

vzpomínkách v knize „Můj život pro mladé“.9  

V následujících odstavcích uvádím principy nízkoprahovosti, jejich 

vysvětlení a příklady pravidel Boscovy oratoře, ve kterých s principy 

korespondují. 

 Maximální přístupnost a fyzická dostupnost pro uživatele - Kluby by 

měly být zřizovány v lokalitě, kde se cílová skupina vyskytuje nejčastěji 

(např. městská sídliště, sociálně vyloučené lokality apod.), otevírací 

doba je také přizpůsobena tak, aby navazovala na školní vyučování a 

vyplňovala volný čas. K tomuto principu můžeme přiřadit i první 

pravidlo oratoře: „zabavit mládež ve sváteční dny“10 – oratoř 

navštěvovali hlavně mladí dělníci, kteří byli podle Dona Bosca ve dnech 

volna ohroženi mravním a tělesným nebezpečím, takže tu našli 

bezpečný prostor pro trávení volného času, stejně jako dnešní mládež 

v nízkoprahových klubech. 

 Zachování anonymity uživatele - Zařízení zjišťuje o uživateli pouze 

nezbytně nutné údaje (např. přezdívku nebo jen křestní jméno) 

potřebné k vedení dokumentace a následných statistik výkonů, které 

souvisejí s poskytováním sociální služby. V praxi to znamená, že 

uživatel má právo zachovat si anonymitu a je pouze na něm, které další 

osobní údaje poskytne. Ty se však zpravidla neevidují a slouží 

                                                      
9
   BOSCO, G. Můj život pro mladé: Vzpomínky zakladatele salesiánů. Praha: Portál, 2007 

10
    Srov. BOSCO, G. Můj život pro mladé: Vzpomínky zakladatele salesiánů. Portál: Praha 

2007, str. 156. 
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pracovníkům pouze k dotváření obrazu o uživateli a jeho sociální 

situaci. 

 Uživatel může využívat zařízení kdykoliv v rámci jeho otevírací doby - 

Nemusí se nikde registrovat a není povinen se účastnit připravených 

činností. Záleží pouze na jeho vlastním uvážení, zda nabízenou aktivitu 

využije či nikoliv. 

 Sociální služby v zařízení jsou poskytovány zdarma - Tento princip se 

zcela shoduje s osmým pravidlem oratoře: „Při vstupu do oratoře a za 

pobyt v ní se neplatí.“11  Potvrzuje to znovu také výše popsaný princip 

maximální přístupnosti, ke které bezplatnost služby bezpochyby patří. 

 Provozní doba je přizpůsobena uživatelům a jejich časovým 

možnostem - To souvisí s maximální fyzickou dostupností. Většinou 

jsou kluby otevřeny během celého odpoledne cca do 20-22 hod., 

navazují tedy volně na školní vyučování a vyplňují neorganizovaným 

dětem volný čas. Otevírací dobu je možné měnit podle aktuálních 

potřeb uživatelů. Zároveň by kluby neměly podporovat tzv. závislost na 

službě tím, že budou mít otevřeno všechny dny v týdnu. Uživatelé by si 

totiž měli umět naplnit svůj volný čas také sami, bez využití sociální 

služby.  

 Kluby poskytují služby všem bez ohledu na původ, náboženské 

vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální 

                                                      
11

     Srov. BOSCO, G. Můj život pro mladé: Vzpomínky zakladatele salesiánů. Portál: Praha    
2007, str. 157. 
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orientaci či pohlaví. Podobné pravidlo najdeme i v oratoři: „Je možné 

přijmout všechny mladé bez rozdílu hodnosti i postavení.“12 

2.3 Cílová skupina 

Už z názvu služby je jasné, že cílovou skupinou jsou děti a mládež. Jejich 

věk, tedy období adolescence, je v životě člověka období zátěžové. Děti a 

mladí jsou tedy v tomto období považováni za zranitelnější a více ohrožené v 

důsledku svého rizikového chování. Na základě tohoto faktu se životem 

mladých zabýval také Jan Bosco a jeho následovníci – salesiáni.  

Pojmosloví NZDM13 odborně charakterizuje cílovou skupinu NZDM jako 

děti a mládež, zažívající nepříznivé sociální situace, a to konfliktní společenské 

situace, obtížné životní události a omezující životní podmínky.14 Tyto děti a 

mládež se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí zapojit do standardních 

volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám institucionalizované 

pomoci a péče, dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času, mimo 

rodinu či jinou sociální skupinu.15  

Dalším charakteristickým rysem je jejich životní styl, díky kterému se 

dostávají do konfliktů a který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí. Do 

sociální služby nepřicházejí s jasnou zakázkou, nedovedou nebo ji nechtějí 

definovat tak, jak to vyžadují jiné typy sociálních služeb.16 

Shrneme-li tyto definice, můžeme říci, že cílová skupina je velmi široká. 

Hlavní část tvoří děti, které nevyužívají žádné placené kroužky a tráví čas 

venku na sídlištích ve své lokalitě, kde s ostatními vrstevníky vytvářejí party. 

                                                      
12

     Srov. BOSCO, G. Můj život pro mladé: Vzpomínky zakladatele salesiánů. Portál: Praha 
2007, str. 157. 
13

     Srov. Pojmosloví NZDM, Praha: Česká asociace streetwork, o. s.: 2008. 
14

     Srov. Pojmosloví NZDM, Praha: Česká asociace streetwork, o. s.: 2008, str. 4. 
15

   Srov. Pojmosloví NZDM, Praha: Česká asociace streetwork, o. s.: 2008, str. 4. 
16

   Srov. Pojmosloví NZDM, Praha: Česká asociace streetwork, o. s.: 2008, str. 4. 
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Společně často podléhají pro společnost nežádoucímu způsobu chování a 

trávení volného času. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že uživateli NZDM jsou jak 

děti ze sociálně a finančně slabých a neúplných rodin, tak i děti hodně 

zaměstnaných a finančně dobře situovaných rodičů. Nelze je tedy, v tomto 

ohledu, nijak specifikovat. 

Velmi široké je také věkové rozmezí uživatelů NZDM. V zákoně 108/2006 

Sb. o sociálních službách nalezneme rozpětí 6 až 26 let, což je mezi odbornou 

veřejností v současnosti velmi kritizováno. Děti ve věku 6-12 let totiž potřebují 

spíše volnočasově zaměřené kluby než sociální poradenství. Lidé mezi 19-26 

rokem, jsou zase spíše vhodní pro sociální služby zaměřené na dospělé. Do 

charakteru činností, které nabízí NZDM, nejlépe zapadá cílová skupina 12-18 

let, která se v nich také objevuje nejčastěji. Je tedy otázkou budoucnosti, zda 

tak velké věkové rozmezí 6-26 let, uvedené v zákoně, není pro tuto službu 

příliš široké a nevyhovující. 

2.4 Ukotvení NZDM v legislativě 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou sociální službou. Hlavní 

legislativní zakotvení mají tedy v zákoně č. 108/2006 Sb. „ O sociálních 

službách (§ 53, § 62 a § 3), v platném znění a k němu příslušné vyhlášce č. 

505/2006 Sb. (§27). Zákon popisuje funkci a činnost NZDM a vymezuje 

některé důležité pojmy v zákoně užité. Tento zákon zařazuje NZDM mezi 

služby sociální prevence, což udává jejich základní charakter. Vyhláška 

č. 505/2006 Sb. pak ještě více specifikuje jeho jednotlivé činnosti.  

Citace ze zákona č. 108/2006 Sb. „O sociálních službách“ § 53, § 62 a § 3, 

v platném znění: 

Služby sociální prevence - § 53  
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Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, 

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

způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 

prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické 

osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání 

jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 

nežádoucích společenských vlivů. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě 

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

nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením, 

nebo snižováním sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 

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

podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 

poskytována anonymně. 

Nyní popíši základní činnosti, které sociální služba NZDM nabízí. Pro jejich 

snadnější pochopení, uvádím k jednotlivým činnostem příklady z praxe.  

Vycházím z textu vyhlášky 505/2006 Sb. § 27: 

1) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

a)  Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasový aktivity –

Smysluplné trávení volného času, alternativa k „pouliční“ zábavě, 

nabídka deskových, stolních her a prostoru pro vlastní nápady – např. 

uspořádání společenské akce, sportovního turnaje apod. 

b)  pracovně výchovná práce s dětmi - Např. diskuse a besedy na 

preventivní témata: drogy, alkohol, kouření, šikana 
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c)  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností – Výtvarné dílny, workshopy zaměřené na sebepoznávání 

apod., práce ve skupině, finanční gramotnost 

d)  zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – Doučování, přístup na 

internet, pomoc při vyhledávání informací. 

2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

a)  aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve 

společenském prostředí – Klub je místem, kde mohou uživatelé potkat 

nové kamarády, vytvářejí zde vztahy, dochází tu ke konfrontacím, na 

které pracovníci reagují a poskytují tak uživatelům důležitou zpětnou 

vazbu. 

3) Sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 

osob – Pracovníci jsou uživatelům neustále k dispozici v případě řešení 

nějaké situace, ale zároveň je podporují v samostatnosti a učí je zvládat 

podobné situace do budoucna, bez jejich pomoci. 

4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí: 

a)  pomoc při vyřizování běžných záležitostí – Např. hledání brigád, napsání 

a odeslání životopisu, výběr školy, kontakt s OSPOD17, doprovod do 

návazných institucí  

b)  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc 

a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 

                                                      
17

     OSPOD – zkr. pro Orgán sociálně-právní ochrany dětí.  



 

14 

 

osob – Řešení neshod v rodině, problematické vztahy s novými 

partnery rodičů, sourozenci nebo vrstevníky 

 

Zákon o sociálních službách mimo jiné ukládá sociálním službám za 

povinnost dodržovat standardy kvality18.  Vytvořilo je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, ve spolupráci s uživateli a poskytovateli sociálních služeb a 

staly se 1. 1. 2007 platným právním předpisem. Navazují na povinnosti 

poskytovatelů, uvedené v § 88, výše citovaného zákona. Shrnují v několika 

oblastech, jak by měla kvalitní sociální práce v dnešní době vypadat. 

Standardy platí pro všechny typy sociálních služeb, týkají se tedy i 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.  

Dělí na procedurální, personální a provozní. Popisují, kam by měla služba 

směřovat, jaké má mít personální zajištění, jak má zacházet s uživatelem, jak 

mají vypadat podmínky pro poskytování služby. Jsou určitým měřítkem při 

zjišťování toho, zda služba funguje dobře, nebo je potřeba udělat změny.  

 Jednou z povinností sociálních služeb je „zajistit podmínky pro naplňování 

lidských i občanských práv jejich uživatelů a zamezit tak střetům zájmů těchto 

osob se zájmy poskytovatele sociální služby“19. K jasnému střetu zájmů by 

v případě salesiánských nízkoprahových klubů mohlo dojít, pokud by 

upřednostnili poslání salesiánů před posláním sociální služby.  

                                                      
18

    Znění kritérií Standardů kvality poskytovaných služeb je obsahem přílohy č. 2, vyhlášky 
MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., O sociálních 
službách, v platném znění. 
19

    Srov. Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v platném znění, § 88. 
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2.5 Kořeny vzniku NZDM v ČR 

Při popisu historie NZDM vycházím z jediného souhrnného textu 

věnovaného této tematice, který sepsali Jan Čechovský a Jindřich Racek, a byl 

publikován ve sborníku textů „Kontaktní práce“20. 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou vzhledem k ostatním 

sociálním službám poměrně novou záležitostí. V České republice se vyvíjejí 

zhruba od devadesátých let. K jejich největšímu rozmachu došlo hlavně mezi 

lety 1999 až 2002. Čechovský a Racek označili v historii vzniku NZDM čtyři 

klíčové momenty: 

Prvním mezníkem byl streetwork, tedy práce na ulici. V roce 1994 byla 

k Programu sociální prevence a prevence kriminality zavedena na základě 

usnesení vlády č. 341/94 funkce sociálního asistenta, který měl za úkol 

pracovat tzv. v terénu s dětmi staršího školního věku a s mládeží, ohroženou, 

nebo zasaženou patologickým vývojem. Sociální asistent byl pracovníkem 

okresních (obvodních, magistrátních nebo městských) úřadů. Zaměřovali se na 

cílovou skupinu dětí mládeže, která tráví volný čas na ulici, nápadně se chová, 

obléká apod. V této době také začínají vznikat nestátní organizace, které 

pracují v terénu (tzv. streetwork – práce na ulici) hlavně s drogově závislými 

a později také s jinými cílovými skupinami, jako jsou prostitutky, bezdomovci, 

Romové a také neorganizovaná mládež. Vzhledem k tomu, že k streetworku 

v České Republice nebyla v té době vytvořena žádná metodika ani možnost 

systematického vzdělávání, pomohlo navázání spolupráce s Německem, které 

                                                      
20

 KLÍMA, Petr (ed.). Kontaktní práce: Antologie textů České asociace streetwork, 
publikováno v rámci projektu „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků 
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v ČAS“, 2007. 
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poskytlo ucelenou metodiku vzdělávání v oblasti streetworku. Výsledkem této 

spolupráce byl rozvoj streetworku a nízkoprahových zařízení.21  

V roce 1995 totiž sociální asistenti budují zázemí, kam s klienty přecházejí 

z ulice a vznikají tak první kluby pro děti a mládež například v Klatovech, 

Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech, Plzni nebo Českých 

Budějovicích. Mezi první nestátní zařízení tohoto typu patří také Milíčův dům 

v Jaroměři nebo Krok v Praze.22 

Druhým mezníkem v historii NZDM u nás byly přímé grantové programy 

nadací (např. program Děti ulice Nadace Open Society Fund Praha, program 

Gabriel Nadace rozvoje občanské společnosti nebo program Fond mládeže 

firmy Levi Strauss Nadace Via). Nízkoprahová zařízení díky finanční podpoře 

těchto programů nemusela být závislá pouze na státních finančních zdrojích. 

Díky programu Gabriel, který byl zaměřen na podporu volnočasových aktivit 

pro neorganizované děti a mládež ve věku 6-20 let, vzniklo také Salesiánské 

středisko mládeže v Praze-Kobylisích, kde se po několika letech práce 

s mládeží zrodil také první salesiánský nízkoprahový klub.23 

                                                      
21

     Srov.: KLÍMA, Petr (ed.): Kontaktní práce: Antologie textů České asociace streetwork, 
publikováno v rámci projektu „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků 
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v ČAS“, 2007, str.  
303. 
22

    Srov.: KLÍMA, Petr (ed.): Kontaktní práce: Antologie textů České asociace streetwork, 
publikováno v rámci projektu „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků 
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v ČAS“, 2007, str. 
304. 
23

     Srov.: KLÍMA, Petr (ed.): Kontaktní práce: Antologie textů České asociace streetwork, 
publikováno v rámci projektu „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků 
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v ČAS“, 2007, 
str. 304. 
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Jako třetí mezník označují Čechovský a Racek vznik pracovní skupiny České 

asociace streetwork (zkr. ČAS)24 v roce 1997. Tato skupina sdružovala 

odborníky působící v oblasti streetworku a jejím cílem bylo vytvářet a 

rozpracovávat metodiku streetworku, zastřešit supervizi, vzdělávání a 

odborný dialog na všech úrovních. S rozvojem streetworku se v pracovní 

skupině ČAS začala řešit také problematika nízkoprahových zařízení pro děti a 

mládež a v roce 2001 vznikla pracovní verze standardů NZDM pro měření 

jejich kvality. Činnost pracovní skupiny tak měla zásadní význam v celkovém 

rozvoji profesionality NZDM. Pracovní skupina se také v roce 2000 zasadila o 

zařazení NZDM do typologie sociálních služeb MPSV a následně také o 

zařazení terénní sociální práce a NZDM mezi služby sociální prevence v zákoně 

č.108/2006 Sb. „O sociálních službách“, v platném znění.25 

Nakonec je tu mezník čtvrtý a tím je vzdělávání a kvalita. Tím se myslí dva 

projekty podpořené Evropským sociálním fondem, realizované Českou 

asociací streetwork a Národním vzdělávacím fondem CEKAS. Jsou to projekty 

zaměřené na vzdělávání pracovníků NZDM a také na přípravu poskytovatelů 

těchto služeb na inspekce sociálních služeb a na zavádění standardů kvality do 

praxe.26 

                                                      
24

    Česká asociace streetwork (ČAS) je organizací, zastupující fyzické i právnické osoby 
působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb dle typologie sociálních služeb (terénní 
programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra). 
25

     Srov.: KLÍMA, Petr (ed.): Kontaktní práce: Antologie textů České asociace streetwork, 
publikováno v rámci projektu „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků 
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v ČAS“, 2007, 
str. 305. 
26

    Srov.: KLÍMA, Petr (ed.): Kontaktní práce: Antologie textů České asociace streetwork, 
publikováno v rámci projektu „Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků 
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v ČAS“, 2007, 
str. 305. 
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2.6 Historický vývoj salesiánských středisek mládeže a počátek 
salesiánských NZDM 

 Působení salesiánů ve světě má tradici již více než 150 let. V Čechách 

ovšem započali svou aktivitu o mnoho později, v roce 1927. Od té doby 

vznikaly na našem území první „salesiánské“ internátní školy a v jejich rámci 

také oratoře. V roce 1950 byli salesiáni stejně jako ostatní řeholní komunity 

zatlačeni do ilegality, mnozí z nich byli odsouzeni ve vykonstruovaných 

procesech k odnětí svobody, ostatní se věnovali jiným povoláním, studiu 

apod. V 70. a 80. letech působili salesiáni v různých farnostech v České 

republice nebo se věnovali skupinkám dětí a mladých lidí, jezdili s nimi na 

výlety, víkendy a různé další pobyty. 

Ke kořenům vzniku salesiánských NZDM se dostáváme až v porevolučním 

období, po roce 1989, kdy mohli salesiáni opět naplno a svobodně obnovit 

svou činnost. V té době někteří salesiáni pokračovali v aktivitách s mládeží, 

stejně jak to provozovali v ilegalitě, ostatní se začali zaměřovat na volný čas 

dětí a mladých, podle vzoru Dona Bosca. Je nutné říci, že čeští salesiáni neměli 

velké povědomí o působení salesiánů ve světě a jeho směřování, takže jejich 

představy o pastoraci mládeže se lišily podle jejich předchozích zkušeností. 

Michal Kaplánek, SDB27, rozděluje představy o salesiánské práci po roce 1989 

na kontinuální, restaurační, reformační a méně rozšířené integrační a 

revoluční.28 

                                                      
27

     SDB – zkr. pro salesián Dona Bosca 
28

   Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 63-64. 



 

19 

 

Nejrozšířenější byla zřejmě představa kontinuální, tedy že „v nových 

podmínkách budou salesiáni dělat totéž co dosud, ale svobodně a lépe.“29 

Starší salesiáni, kteří měli zkušenost s prací v ústavech před rokem 1950, chtěli 

navázat na svou činnost před nástupem komunismu a pokračovat 

v provozování internátů a škol. Tuto představu označuje Kaplánek jako 

restaurační. Reformační představa znamenala vytvoření nových forem práce 

s mládeží, které by se blížily salesiánskému poslání. Sem bychom mohli zařadit 

také myšlenku pomáhat hlavně těm nejpotřebnějším, tedy mládeži nějak 

ohrožené, z níž se později vyvinula myšlenka dát prostor nízkoprahovým 

klubům. Nejméně se projevovala integrační představa označující „úsilí 

integrovat české salesiánské dílo co nejdříve do celosvětové struktury 

salesiánské kongregace a převzít i celosvětově uznávané a osvědčené 

pastorační modely“30 a revoluční představa, která obecně chtěla „dělat věci 

úplně jinak, než dosud“.31 V praxi se nakonec uchytila kombinace kontinuální a 

reformační představy.  

Ideovým základem mladších salesiánů byla oratoř Dona Bosca. Na základě 

zkušeností starších salesiánů tedy na počátku devadesátých let vzniklo několik 

oratoří, které byly ovšem spojeny hlavně s klukovskou katechezí, hraním her 

na hřišti a tzv. „katechetickými vsuvkami“, což znamenalo společnou 

modlitbu, bohoslužbu, vyprávění poučného příběhu apod. Ovšem návštěvníci 

oratoře o tyto vsuvky ztráceli zájem, takže se z oratoří poměrně rychle 

vytratily. Zároveň salesiáni cítili, že charakter jejich cílové skupiny se začíná 

                                                      
29

    Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 63. 
30

    Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 64. 
31

    Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a    zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 64. 
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měnit. Do oratoře chodily spíše děti za sociálně slabých rodin s různými 

problémy a tak bylo nutné oratoř z čistě volnočasové aktivity nasměrovat na 

činnost sociálně preventivní. 32 V polovině 90. let se naskytla také možnost 

zaregistrovat vznikající salesiánská střediska mládeže jako domy dětí 

a mládeže a financovat je z dotací Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR. Vznikaly také projekty zaměřené na děti, ohrožené 

sociálním vyloučením, na které bylo možné čerpat finance z Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR, sociálních komisí magistrátů a krajských úřadů. 

Některá salesiánská střediska mládeže se tedy začala věnovat také této 

problematice v oblasti práce s mládeží.  Koncem 90. let se na poli sociální 

práce objevují první nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Charakter práce 

v těchto tzv. klubech je velmi podobný tomu, co dělají salesiánská střediska, 

a tak se některá z nich zapojila do vývoje tohoto nového směru a v roce 2001 

vzniká první salesiánský nízkoprahový klub v Praze – Kobylisích. 

V současné době je České republice celkem sedm registrovaných 

nízkoprahových klubů, které zřizují salesiáni. Jejich popisu a vývoji se budu 

věnovat později, ve čtvrté kapitole této práce. 

2.7 Shrnutí 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba, která poskytuje 

bezpečný prostor pro trávení volného času a řešení problémových situací 

v životě jejich uživatelů. Ti mají do klubu neomezený přístup, pokud splňují 

pravidla daného zařízení a nic jim tedy nebrání v jeho využití. Vychází to 

z principů nízkoprahovosti, které vystihují základní charakter této sociální 

služby. V klubech se nejčastěji řeší situace, které vyplývají z věku cílové 

                                                      
32

   Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 64. 
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skupiny, sociální situace, životního stylu a způsobu trávení volného času, a 

které přispívají k prohlubování jejich sociálního vyloučení. Najdeme tu 

zejména vyškolené sociální pracovníky, kteří jsou připraveni danou situaci 

uživateli pomoci řešit.  Uschopňují ho k tomu, aby se na svůj problém díval 

objektivně, případně jej vyřešil s jejich pomocí sám. Reagují na jeho chování, 

snaží se přispět k tomu, aby se choval odpovědně, na základě vlastního 

uvažování o sobě. Uživatel má právo vybrat si svou vlastní cestu a nikdo ho 

v rámci služby k rozhodnutím nenutí. Dle mých pracovních zkušeností a 

pozorování prostředí nízkoprahových klubů, působí pracovníci na uživatele 

méně oficiálně než sociální pracovníci ze státem zřizovaných úřadů. Během 

krátké doby jsou schopni s nimi navázat důvěrný vztah a maximálně ho využít 

v uživatelův prospěch.  

Nízkoprahové služby pro děti a mládež jsou ukotveny v zákoně č. 108/2006 

Sb. „O sociálních službách“ (§ 53, 62, 3), v platném znění, a k němu náležící 

vyhlášce č. 505 Sb., § 27. Zde se dozvíme, že zákon charakterizuje NZDM jako 

služby sociální prevence a popisuje, co je jejich cílem. Ve vyhlášce se dozvíme, 

které činnosti nabízí.  

Historie vzniku nízkoprahových klubů není dlouhá a porovnáme-li jí 

s historií salesiánských klubů, zjistíme, že se vzájemně prolíná. První 

salesiánský klub v Praze - Kobylisích je dokonce jedním z prvních vůbec. Jeho 

tehdejší pracovníci se podíleli na vývoji metodiky NZDM a i během dalších let 

se salesiánské kluby staly významnými partnery ve vývoji oboru. 
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3 Metodika salesiánské práce v kontextu NZDM  
NZDM jsou sociální službou, vymezenou zákonem 108/2006 Sb. 

o sociálních službách a také dalšími dokumenty. Shodují se však přístupy 

salesiánů s principy této sociální služby? Je možné začlenit evangelizaci 

mladých do nízkoprahových klubů, které navštěvují „nevěřící“ a kde pracují 

sociální pracovníci, kteří se s vírou salesiánů neztotožňují?  

Téma vyjasňování si identity, poslání, priorit a metodiky práce je mezi 

salesiány neustále aktuální a probírané téma. Na jedné straně je zde sociální 

služba, jasně strukturovaná a definovaná, na straně druhé salesiánský 

výchovný styl, zaměřený spíše na výchovu a pastoraci.  

Po kapitole, která se snažila vystihnout vývoj, poslání i současný statut 

nízkoprahových zařízení, se nyní zaměřím na podstatu salesiánské práce 

s mládeží. Nejdříve připomenu práci a výchovný styl zakladatele salesiánů, 

Dona Bosca, následně se budu věnovat jeho současnému pojetí, poslání 

salesiánů a zároveň chci také poukázat na styčné/třecí plochy mezi 

salesiánskou prací a metodami práce v nízkoprahových klubech. 

3.1 Don Bosco - východisko salesiánské práce 

Don Bosco zasvětil svůj život mladým. Byl vychovatelem a zároveň knězem. 

Ovšem výchova, jakou Don Bosco preferoval, byla v jeho době dosti 

neobvyklá. V době jeho působení, tedy v polovině 19. století byla totiž 

v internátech a školách praktikována spíše výchova represivní, která Donu 

Boscovi nebyla příliš blízká. Bosco uplatňoval raději tzv. preventivní systém 

výchovy mládeže, který vycházel z toho, že je lepší negativnímu způsobu 

jednání mladých předcházet, než se jen pokoušet jej napravovat. Tento 

způsob výchovy bychom rádi uplatňovali i v NZDM, ovšem uživatelé těchto 
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zařízení už s problémy přicházejí a nelze jim tedy ve všech případech 

předcházet. 

Don Bosco, jenž svůj preventivní systém stavěl nejen na přísném dohledu, 

ale také na vytváření vztahů, kultivování svědomí a zaujetí mladých pozitivní 

aktivitou, pracoval především s chlapci v hmotné a duševní nouzi a nebyli to 

rozhodně žádní hodní hoši z tzv. „dobrých rodin“. Můžeme říci, že cílová 

skupina NZDM se v tomto směru od chlapců, o které pečoval Bosco, příliš 

neliší. 

3.2 Poslání a cíle salesiánské práce s mládeží 

Stejně jako v době Dona Bosca se i dnes zaměřuje práce v salesiánských 

centrech na sociálně znevýhodněnou mládež. Odpovídá tomu i zřizování 

nízkoprahových klubů v salesiánském prostředí.  

Posláním salesiánů je „být v církvi znamením a nositeli Boží lásky mladým, 

zvláště těm nejchudším“.33 S Donem Boscem stejně tvrdíme, že dáváme 

přednost mládeži chudé, opuštěné a ohrožené, která lásku a radostnou zvěst 

evangelia postrádá nejvíce.“34 Za nejchudší můžeme v dnešní společnosti 

považovat kromě finančně slabých také děti a mládež, jež se potýkají se 

sociálními problémy a s nimiž si vzhledem k svému věku a schopnostem 

nemohou poradit sami.  

3.3 Salesiánská pastorace 

Prostředkem k naplnění poslání salesiánů patří pastorace mládeže, ke které 

vyzývá odkaz Dona Bosca, prostřednictvím stanov Společnosti Františka 

                                                      
33

    Srov. Stanovy Společnosti Františka Saleského, Praha: Salesiánská provincie Praha. Pro 
vnitřní potřebu, čl. 2. 
34

  Srov. Stanovy Společnosti Františka Saleského, Praha: Salesiánská provincie Praha. Pro 
vnitřní potřebu,čl. 26. 



 

24 

 

Saleského. „Don Bosco získal svou zvláštní pastorační zkušenost v první 

oratoři35, která byla pro chlapce otevřeným domovem, farností zprostředkující 

evangelium, školou připravující na život a hřištěm, kde potkávali přátele 

a dobře se bavili. Tato valdocká36 zkušenost se stala trvalým kritériem pro 

hodnocení a obnovu všech našich činností a způsobu práce, jimiž dnes 

uskutečňujeme své poslání.“37 

Nejprve se budu věnovat obecnému vysvětlení „pastorace“ a následně se 

zaměřím na salesiánskou pastoraci mládeže a její uplatnění v nízkoprahových 

klubech.   

Pastoraci je možné chápat ze dvou úhlů pohledu. V širším slova smyslu je 

pastorace „činností církve, jejímž cílem je podpora kvality života člověka ve 

všech jeho dimenzích (biologické, psychologické, sociální a spirituální), při 

plném respektu k důstojnosti a jedinečnosti jeho osoby“.38 V užším slova 

smyslu je činností církve, zacílenou ke spáse člověka.  Tedy zaměření na 

spirituální dimenzi, jejíž součástí je výslovná nabídka života s Kristem, jako 

cesty k plnému lidství.“39 

V kontextu práce s mládeží z nízkoprahových klubů, která nevychází 

z křesťanského prostředí je zřejmé, že druhý model pastorace - zaměření se na 

rozvoj spirituální dimenze mládeže - není příliš reálný. Salesiáni se tedy 

                                                      
35

 Pojem oratoř převzal Don Bosco z tehdejšího slovníku a označuje místo v blízkosti 
kostela, určené ke společné modlitbě („orare“), katechezi a volnočasovým aktivitám 
mládeže. Srov. BOSCO, G., Můj život pro mladé: Vzpomínky zakladatele salesiánů, Praha: 

Portál 2007, str.100 
36

     Valdocco – turínská čtvrť, kde působil Don Bosco a se svými spolupracovníky zde 
založil první oratoř. 
37

    Srov. Stanovy Společnosti Františka Saleského, Praha: Salesiánská provincie Praha. 
Pro vnitřní potřebu, čl. 40. 
38

    Srov. MENDEL, J. a kol. Výchovně pastorační projekt provincie 2007, Praha: 
Salesiánská provincie Praha, str. 12. 
39

    Srov. MENDEL, J. a kol. Výchovně pastorační projekt provincie 2007, Praha: 
Salesiánská provincie Praha, str. 12.  
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orientují spíše na rozvoj člověka ve všech jeho dimenzích. Jde jim o pomoc 

mladému člověku prohloubit jeho schopnosti, dovednosti, aby nestrádal 

citově, sociálně a kulturně, nežil na okraji společnosti, rozvíjel pozitivně svůj 

charakter a ctil ušlechtilé životní hodnoty. Snaží se toho dosáhnout způsobem 

výchovy, který je úzce spjat s evangelizací.40 „Vychováváme a evangelizujeme 

v pojetí integračního rozvoje člověka, který se zaměřuje na Krista, dokonalého 

člověka. Věrni úmyslům našeho zakladatele se snažíme vychovávat poctivé 

občany a dobré křesťany.“41  

Evangelizace je stejně jako pastorace široký pojem. Lze ji chápat buď jako 

vydávání svědectví svým životem, nebo jako otevřené hlásání evangelia, tedy 

katechezi (tj. vyučování církevní nauky). Jde vlastně o proces, kde na začátku 

je ono svědectví, které ukazujeme příkladem svého života beze slov, pokračuje 

přes svědectví prostřednictvím slova až k předávání víry, začlenění do církve 

a život z víry.42 

Mezi mládeží, která se pohybuje v nízkoprahových klubech, se celý proces 

evangelizace nejspíš neuskuteční. Nebylo by to ani v souladu s pravidly 

nízkoprahových služeb.  Je však možné uplatnit zde počáteční fázi procesu 

evangelizace, tedy být mladým lidem příkladem. Vychovávat je ke 

křesťanským hodnotám, smysluplnému a důstojnému životu. 

 

                                                      
40

   Srov. MENDEL, J. a kol. Výchovně pastorační projekt provincie 2007, Praha: 
Salesiánská provincie Praha, str. 12.  
41

   Srov. Stanovy Společnosti Františka Saleského, Praha: Salesiánská provincie Praha. Pro 
vnitřní potřebu, čl. 31. 
42

   Srov. MENDEL, J. a kol. Výchovně pastorační projekt provincie 2007, Praha: 
Salesiánská provincie Praha, str. 14-15. 
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3.3.1 Otázka víry v salesiánském NZDM 

Boscův přístup k mladým je sice i dnes pro salesiány hlavním motivem 

k práci, nelze ho však bezezbytku přenést do dnešního světa. Sami salesiáni 

vnímají v tomto ohledu mnoho překážek a změn, které doba přinesla. 

Například Don Bosco viděl realizaci a následný úspěch preventivního systému 

pouze v katolickém prostředí. Sdílení víry společně s chlapci pro něj bylo 

prostředkem k tomu, aby se z jeho svěřenců stali „poctiví občané“. Šlo 

o společné modlitby, bohoslužby apod. Dnes bychom ovšem u dětí s tímto 

způsobem předávání víry příliš neuspěli, proto se také z většiny salesiánských 

středisek vytratil. Bohužel zatím nikdo nedokázal uceleně promyslet možnosti, 

jak o víře mluvit mezi mladými v prostředí, které působí jako nábožensky 

a duchovně hluché. Jak tedy předávat poslání, které je pro všechny salesiány 

na celém světě stejné a které udává jejich hlavní představený Pascual Chávez: 

„Po vzoru dona Ruy jako praví učedníci a horliví apoštolové přinášejme 

evangelium mladým“43?  

 Otázka víry je v tématu velmi důležitá. Lze vůbec přinášet evangelium 

lidem, kteří se nepovažují za věřící, nejsou vychováni v rodině, která se hlásí ke 

katolické církvi? A jak přinášet evangelium v NZDM, kde pracují nejen 

salesiáni, ale také sociální pracovníci a dobrovolníci, kteří se za věřící 

nepovažují? 

 Během 20. století se s podobnými otázkami museli vypořádávat také 

teologové. Proces hledání odpovědí na téma „nevěřící“, není zcela jistě 

u konce. 

                                                      
43

  CHÁVEZ, P. Strenna 2010 – Rua - Evangelizace: Heslo hlavního představeného na rok 
2010, Praha: Salesiánská provincie Praha, 2010, str. 5. 
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Důležitou roli sehrál také 2. vatikánský koncil, kde se celocírkevně prosadily 

myšlenky a názor německého jezuity Karla Rahnera, že „jestliže Bůh chce 

spasit lidstvo a jestliže Ježíš Kristus zemřel jako smírná oběť za všechny, 

můžeme počítat s tím, že účast na spáse, kterou Ježíš přináší, mají nejen 

členové církve, ale i ostatní lidé, kteří se snaží žít dobře podle svého svědomí, 

i když vyznávají jiné náboženství anebo z nějakého oprávněného důvodu 

nejsou věřící“.44  Výklady této myšlenky jsou ovšem různé, stejně jako lidé 

sami. 

Salesiáni jsou postaveni před složitý úkol. Předávat a sdílet víru, ale zároveň 

respektovat názory a náboženské přesvědčení mladých, kteří přicházejí 

zejména z nekatolického prostředí. 

Nátlak nebo manipulace jsou v rámci sociální práce nepřípustné. Zároveň 

lze souhlasit s tvrzením Michala Kaplánka, že „osobní nezájem nebo 

lhostejnost vůči náboženství neopravňuje k ignoraci duchovní dimenze, kterou 

má v sobě každý člověk, a vychovatel je zodpovědný za zdravý rozvoj této 

dimenze života mladých lidí, o které se stará“45. Je otázkou, zda pracovníci 

salesiánských NZDM opravdu berou duchovní dimenzi mladých na vědomí 

a zda je k tomu někdo vede. V rámci všeobecné metodiky práce v NZDM se 

o tom nikde nehovoří, takže je možné, že se o duchovní, náboženské stránce 

uživatelů snad ani neuvažuje. Zřejmě je to zčásti dáno právě obavou 

z manipulace nebo také celkově negativním postojem současné české 

společnosti k náboženství a ke katolické církvi. 

                                                      
44

    Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 23. 
45

    Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 23 
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3.3.2 Salesiánské pojetí evangelizace mládeže 

Nyní se opět vracím k salesiánské pastoraci mládeže a jejímu uplatnění 

v NZDM. Můžeme říci, že cílem salesiánské pastorace mládeže je evangelizace. 

V běžných nízkoprahových klubech ovšem o evangelizaci nejspíš neuslyšíme. 

Následující text proto věnuji salesiánskému pojetí evangelizace a možnostem, 

jak ji propojit s prací v klubech.  

Církevní autority vidí evangelizaci spíše jako misijní činnost, což může být 

blízké i některým salesiánům. Pokud by ovšem chtěli tímto způsobem působit 

na současnou českou mládež, nesetkali by se zřejmě s pochopením, spíše 

naopak. Evangelizovat se dá i způsobem, který mohou praktikovat také laici 

a který je pro mladé mnohem pochopitelnější. Jde o to, vést mladé 

k morálním hodnotám, které jsou ve shodě s evangeliem – vzájemná láska, 

úcta, tolerance, odpovědnost, hledání pravdy. Odvádět mladé od hodnot, 

které jim mohou výhradně škodit a které nepřináší do života člověka žádný 

pozitivní rozměr – např. násilí, přetvářka, egoismus, konzumismus.   

Často se setkáváme s tím, že evangelizace se ze salesiánských NZDM 

vytratila, neboť salesiáni pouhé vedení mladých k základním morálním 

hodnotám za evangelizaci buď nepovažují, nebo mají obavy z nepochopení 

a nezájmu.    

3.4 Pracovníci a dobrovolníci – nositelé salesiánské tradice 

 Se vznikajícími salesiánskými středisky a s jejich postupným 

rozšiřováním, byli salesiáni nuceni předat práci s mládeží dalším lidem, 

protože jejich kapacita už logicky nestačila. Do středisek začali přicházet nejen 

lidé, kteří byli se salesiány nějak spjati, ale také pracovníci, kteří se k víře 

nehlásili a o poslání salesiánů toho příliš nevěděli. Tak je tomu i v dnešní době. 

Zejména kvůli zákonným požadavkům na vzdělání v sociální práci a nedostatku 
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vlastních lidských zdrojů jsou salesiáni nuceni zaměstnávat a využívat síly 

pracovníků a dobrovolníků, kteří se k víře nehlásí a primárně nemají žádný 

vztah k salesiánské tradici.  

Důležitou otázkou v návaznosti na to je, zda se v salesiánských střediscích 

i nadále udržuje tzv. „salesiánský duch“ a zda salesiánské poslání mohou nést 

i laici, kteří dnes pracují s mládeží ve střediscích nejčastěji. 

Z posledního listu hlavního představeného salesiánů Pascuala Cháveze je 

zřejmé, že propojení salesiánského poslání s problematikou současné mládeže 

závisí na osobnosti vychovatele. Chávez poukazuje na nutnost vychovávat 

srdcem, tak jak to praktikoval Don Bosco. To znamená, obětovat pro tuto 

myšlenku svůj život. Salesiáni si svou kongregaci na základě této myšlenky 

vybrali. V českých a moravských salesiánských střediscích se ale příliš salesiánů 

v přímé práci s mládeží neangažuje. Vzhledem k nutnosti zajistit chod 

středisek a farností je jejich počet nedostatečný. Další skutečností, která 

salesiánům znemožňuje podílet se na přímé práci, je nutnost 

pedagogického, či sociálního vzdělání, které je v oratořích a klubech ze zákona 

potřeba. V přímé práci se tedy uplatňují spíše mladí „bývalí návštěvníci“ 

oratoří, kteří se vzdělali v oboru nebo lidé přicházející zvenčí za nabídkou 

zaměstnání. Salesiáni se bezpochyby u svých zaměstnanců snaží o předání 

myšlenky „výchovy srdcem“. Není však zřejmé, zda se s ní zaměstnanci 

skutečně ztotožňují. 

3.4.1 Dokumenty a argumenty podtrhující přizvání laiků k předávání 
salesiánského poslání.  

 Prvním zásadním dokumentem, týkajícím se přijetí tzv. „nevěřících“ 

zaměstnanců a dobrovolníků, je závěrečný dokument 24. salesiánské 
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generální kapituly 46, ve kterém se salesiáni vyjadřují k tomuto problému a kde 

je poukazováno na Dona Bosca, který kromě spolupracovníků, kteří byli 

katolíci, ochotně spolupracoval také s lidmi jiného vyznání. „Ke spolupráci na 

výchovném projektu Dona Bosca, který se dá aplikovat v různých situacích a 

kulturách, můžeme pozvat laiky různého vyznání.“47 

„S těmi, kdo nepřijímají Boha, můžeme jít společnou cestou, jejíž základy 

stavíme na lidských a laických hodnotách, které jsou přítomny v preventivním 

systému. S těmi, kdo přijímají Boha nebo transcendenci, můžeme pokračovat 

dále k přednostnímu přijímání náboženských hodnot. A konečně s těmi, kdo 

s námi sdílejí víru v Krista, ale ne v církvi, můžeme jít ještě dál cestou 

evangelia.“48 

O laicích, podílejících se na salesiánské práci, se vyjadřují také stanovy 

salesiánů. Vyzdvihují přínos laiků jako osobností, které mohou přispět svou 

originalitou a zároveň je podporovat v osvojení si salesiánského poslání 

a ducha. „V tomto společenství laici, podílející se na naší práci, přinášejí 

originální přínos svých zkušeností a svých modelů života. Vítáme 

a podporujeme jejich spolupráci a nabízíme jim poznat a hlouběji si osvojit 

salesiánského ducha a uplatňovat preventivní systém v praxi. Každého 

                                                      
46

    Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 24, Podle: 
Salesiáni a laici. Praha: Portál 1999. 
47

  Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 24, Podle: 
Salesiáni a laici. Praha: Portál 1999. 
48

  Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 24, Podle: 
Salesiáni a laici. Praha: Portál 1999. 
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podporujeme v duchovním růstu a tomu, kdo se cítí povolán, nabízíme, aby 

sdílel blížeji naše poslání v Salesiánské rodině.“49  

Salesiáni ve světě kladou také důraz na to, aby laici zapojení do salesiánské 

práce naplno prožívali zkušenost Dona Bosca. Je otázkou, zda tento princip 

funguje v praxi. Závisí to na přístupu jednotlivých ředitelů středisek. Zda 

vyžadují, aby se zaměstnanci o salesiánské pojetí práce zajímali, vzdělávali se 

v něm a uplatňovali ho v práci s mladými, nebo kladou důraz spíše na profesní 

zkušenosti a „pouhý“ osobní přínos. Záleží také na tom, jakým způsobem 

salesiáni, ať už působí ve střediscích jako ředitelé, vedoucí nebo dobrovolníci, 

svou tradici předávají a zda pro ni ostatní laiky dokážou nadchnout či nikoliv. 

 

3.5 Osobní vztah jako nástroj výchovy 

 Osobní vztah je základem salesiánské výchovné tradice. Přítomnost 

vychovatele, jeho osobnost a přátelský přístup jsou nástrojem výchovy 

mladých. Dle salesiánů má vliv na jednání a chování mladého člověka. V 

salesiánském výchovném stylu nacházíme důležitý termín „animace“ - volně 

překládaný jako oživení, probouzení nadšení, naplnění životem nebo 

duchem50 a z něj vycházející pojem „animátor“ - česky: vůdce, vedoucí 

skupiny. Animátor by měl být tím, kdo aktivně působí na mladé, je jim vzorem, 

je s nimi v úzkém vztahu, probouzí v nich nadšení a motivuje k pozitivní změně 

jejich jednání a chování. 

Oproti tomu nás současný trend sociální práce nutí spíše k tomu, abychom 

předně řešili zakázku, se kterou klient do služby přichází, a oprostili se od 

                                                      
49

  Srov. Stanovy Společnosti svatého Františka Saleského, Praha: Salesiánská provincie 
Praha. Pro vnitřní potřebu, str. 47, čl. 47 
50

  Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu: Příručka pro dobrovolníky, 
animátory a zaměstnance salesiánských zařízení. Praha: Portál, 2012, str. 84. 
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osobnějších vztahů. Sociální pracovník by se neměl klientovi zbytečně otevírat, 

sdělovat mu příliš ze svého osobního života. Zde nacházíme třecí plochu, která 

vzniká mezi přístupem salesiánů a profesionální sociální prací.  

 V NZDM sice sociální pracovníci s uživatelem navazují určitý druh vztahu, 

ale ten slouží hlavně k tomu, aby se uživatel cítil ve službě dobře, měl pocit 

bezpečí a byl schopen se pracovníkům svěřit. Osobnost pracovníka hraje také 

důležitou roli, avšak spíše v tom, zda je schopen dobře komunikovat 

a navazovat kontakt s mladými. Zda umí rozpoznávat jejich potřeby, 

adekvátně na ně reagovat a vyhodnocovat, co je pro konkrétního klienta v 

dané situaci důležité. Odpovědnost je však přenesena na klienta samotného. 

On by měl být s pomocí pracovníka schopen identifikovat svou zakázku 

a podílet se na změně své situace. Cílem sociální práce je, aby se klient co 

nejvíce osamostatnil a začlenil se do společnosti s nově získanou dovedností - 

umět své životní situace řešit sám a nebyl na službě „závislý“. Není tedy 

zřejmě na místě, aby sociální pracovníci navazovali s uživateli blízké osobní 

vztahy a přispívali tak k vzniku závislosti. 

 Přesto se reálně setkáváme s tím, že i sociální pracovníci vědomi si 

těchto principů s uživateli navazují vztahy osobnějšího rázu a jsou pro 

uživatele, obtížně navazující kontakty s vrstevníky, vlastně takovými 

„dospělými kamarády“. Tito uživatelé pak velmi často navštěvují službu právě 

kvůli vztahům s pracovníky, kterým se často a rádi svěřují. 

3.6 Shrnutí 

 Ve druhé kapitole jsem se snažila poukázat na několik styčných/třecích 

ploch mezi salesiánským pojetím výchovy a sociální prací v NZDM, které vidím 

jako zásadní. Zmíněná témata mohou výrazně ovlivňovat práci v jednotlivých 

salesiánských klubech a mohou být předmětem sporů a diskusí mezi 
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zaměstnanci, salesiány a odbornou veřejností. Zároveň v nich můžeme objevit 

hledaná specifika salesiánských klubů a v budoucnu mohou být tato 

kontroverzní témata přínosem k dalšímu rozvoji sociální práce s mládeží 

a uvažování o ní. 
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4 Salesiánské nízkoprahové kluby v ČR 
Po teoretické části, která si kladla za cíl nastínit problematiku 

nízkoprahových klubů v salesiánských střediscích, se v dalších kapitolách 

zaměřím na konkrétní postoje a vnímání salesiánských NZDM, tak jak je vidí 

pracovníci, dobrovolníci a salesiáni. Nejprve krátce představím salesiánské 

nízkoprahové kluby, které jsem při realizaci výzkumu navštívila a v další 

kapitole se budu věnovat samotnému výzkumu.   

4.1 Klub Vrtule - Praha-Kobylisy  

Klub Vrtule je vůbec prvním salesiánským nízkoprahovým zařízením pro 

děti a mládež v ČR. Svou činnost započal v září roku 2001 a v roce 2003 prošel 

auditem nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Důležitým okamžikem 

v historii klubu Vrtule bylo také přijetí mezi skupinové členy České asociace 

streetwork (ČAS) od níž získal v roce 2008 certifikát kvality poskytování 

sociálních služeb.51  

V současnosti se pracovníci klubu Vrtule podílejí na rozvoji nízkoprahových 

služeb pro děti a mládež, ve spolupráci s ČAS, jsou aktivními členy pražské 

pracovní skupiny Župan52, odborně přispívají při konferencích a seminářích 

k problematice nízkoprahových služeb. Podílejí se na rozvoji sociálních služeb 

ve své lokalitě - Praze 8.  

Pracovní tým klubu Vrtule tvoří tři sociální pracovníci, jeden salesián (prošel 

odborným výcvikem pracovníka v sociálních službách) a tři dobrovolníci. 

                                                      
51

 Srov.: Historie střediska, [on-line], [cit. 20. 3. 2013] 
Zdroj: http://sasmkob.sdb.cz/stredisko/zakladni-informace/historie-strediska/  
52

 ŽUPAN je Pražská pracovní skupina pro NZDM a Terénní programy, která sdružuje 
pracovníky nízkoprahových a terénních programů za účelem zvyšování kvality práce, 
vzdělávání, předávání zkušeností, zvyšování prestiže oboru a předcházení syndromu 
vyhoření pracovníků. 
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Klub má otevřeno pět dní v týdnu (po-čt: 15:00 - 19:00, pá: 13:30 - 17:30)53 

a jeho cílová skupina je vymezena na mládež ve věku 13 - 20 let.54 

Prostory tvoří jedna místnost, ve které jsou umístěny pohovky, stolní 

fotbálek, počítač, piano, podium a nealkoholický bar, za kterým mají zázemí 

pracovníci klubu. Najdeme zde také kontaktní místnost, která je vybudována 

pomocí sádrokartonových příček přímo v prostoru klubu. Slouží především 

k rozhovorům s uživateli, uzavírání smluv, individuálnímu plánování atd. 

Klientům jsou tu také k dispozici různé stolní hry a časopisy.  

4.2 Klub Vzducholoď – Plzeň 

V plzeňském salesiánském středisku začali s činností večerních klubů pro 

mládež kolem roku 1995. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu sociálně slabých 

a problémových dětí se i zde začalo uvažovat o práci zaměřené na 

konkrétnější sociální pomoc. Nedostatek místa ovšem tento záměr překazil. Až 

v roce 2001, kdy se dokončila přístavba stávající budovy střediska, se otevřely 

kluby v plném rozsahu. Klub Vzducholoď, určený mládeži ve věku 15 -26 let se 

registroval jako sociální služba – NZDM v roce 2007.55  

Tým klubu vzducholoď tvoří tři sociální pracovníci, z nichž jeden je salesián. 

Dále je zde pedagog volného času a dva dobrovolníci.56 

Otevírací doba klubu je po, út, st (18:00 - 21:00), čt – kontaktní den (13:30-

17:30), pá ( 15:00-18:00).57 

                                                      
53

    Srov.: Otevírací doba klubu Vrtule, [on-line], [cit. 20. 3. 2013] 
Zdroj: http://sasmkob.sdb.cz/nzdm-vrtule/ 
54

    Srov.: Pravidla klubu, [on-line], [cit. 20. 3. 2013] 
Zdroj: http://sasmkob.sdb.cz/nzdm-vrtule/ 
55

    Srov.: Historie, [on-line], [cit. 20. 3. 2013] 
Zdroj: http://www.sdbplzen.cz/stredisko-mladeze/informace-o-stredisku/historie/ 
56

    Srov.: Kontakty, [on-line], [cit. 20. 3. 2013] 
Zdroj: http://www.sdbplzen.cz/kontakty/ 
57

    Srov.: Nízkoprahový klub Vzducholoď, [on-line], [cit. 20. 3. 2013] 
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Klub je umístěn v přízemní hale salesiánského střediska mládeže, kterou 

ovšem mladí lidé sdílejí společně s recepcí, kudy i během provozu klubu 

procházejí návštěvníci jiných sektorů a programů střediska. Je zde umístěn 

stolní fotbálek, bar s počítačem a posezení. Ke klubu patří ještě tělocvična a 

další místnosti (posilovna, hudebna), kde mohou mladí využít nabídku různých 

aktivit. Vzducholoď nabízí kromě klasických služeb typických pro NZDM také 

tzv. duchovní poradenství - možnost rozhovoru, jehož téma se dotýká 

duchovního rozměru života; témat, která jsou spojena s osobní potřebou Boha 

v životě člověka.58 S takto konkrétní nabídkou duchovní pomoci se setkáváme 

v nízkoprahových klubech velmi zřídka, proto ji zde uvádím. Překvapivé je, že 

se neobjevujeme příliš často ani v salesiánských NZDM. Klub Vzducholoď je 

spíše výjimkou.    

4.3 Salesiánský klub mládeže – Zlín 

Zlínský klub je registrovanou sociální službou od června roku 2007. Jeho 

činnosti předcházel v letech 1995 – 1998 vznik Klubu dětí a mládeže, který se 

později přeorientoval na sociální službu – NZDM. 

Zlínský klub je určen dětem a mládeži ve věku 11-26 let. Otevírací doba je 

út – čt: 14:30 - 18:00. Pro mládež nad 14 let je ve středu a čtvrtek prodloužena 

do 20:00. 

 V NZDM pracuje 5 odborných pracovníků a 23 dobrovolníků, kteří 

pomáhají aktivně naplňovat čas provozu klubu. Klub má k dispozici velké 

prostory, které tvoří velká herna (hlavně na stolní hry, kulečníky, playstation, 

                                                                                                                                            

Zdroj: http://www.sdbplzen.cz/stredisko-mladeze/programy-strediska/nizkoprahovy-klub-  
vzducholod/ 
58

  Srov.: Nízkoprahový klub Vzducholoď, [on-line], [cit. 20. 3. 2013] 
Zdroj: http://www.sdbplzen.cz/stredisko-mladeze/programy-strediska/nizkoprahovy-klub-  
vzducholod/  
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doučování, případovou práci, apod.), menší herna (pingpong, stolní fotbálek, 

atd.), bar s možností posedět, venkovní velké fotbalové hřiště (fotbal, volejbal, 

nohejbal), hřiště na basketbal a zahrada s pergolou a ruskými kuželkami.  

4.4 NZDM Bosko - České Budějovice 

V Českých Budějovicích tvoří nízkoprahové služby současně dva kluby –

 klub Oráč a Velká Oratoř, které sdružuje jednotný název NZDM Bosko.  

Kluby fungují od 1. 2. 2005, v roce 2007 prošly auditem ČAS a následně se 

také registrovaly jako sociální služba. Klub Oráč je zaměřen na mládež ve věku 

13-26 let, Velká Oratoř je určena Romům ve věku 13-18 let.59 Otvírací doba 

jednotlivých klubů je odlišná, ale jejich činnost probíhá ve stejných prostorech 

v salesiánském středisku.  

Oráč je mládeži k dispozici vždy v po od 15:30 do 18:30, ve st a v pá od 

16:30 do 19:30. Velká Oratoř má otevřeno v po od 19:00 do 20:30 a v pá od 

14:00 do 18:00.60 V týmu jsou čtyři sociální pracovníci, jeden pracovník v 

sociálních službách a několik dobrovolníků. Návštěvníkům je k dispozici kromě 

prostor klubu také hudebna, keramická, výtvarná a dřevomodelářská dílna, 

horolezecká stěna nebo počítačová učebna.  

4.5 Klub Luna – Teplice-Trnovany 

Klub Luna zahájil svou činnost v roce 2009, kdy byl také zařazen mezi 

registrované poskytovatele sociálních služeb NZDM. Jeho cílovou skupinou 

                                                      
59

 Srov.: NZDM Bosko, [on-line], [cit. 21. 3. 2013] 
Zdroj: http://www.sasmcb.cz/?page_id=64 
60

 Srov.: NZDM Bosko, [on-line], [cit. 21. 3. 2013] 
Zdroj: http://www.sasmcb.cz/?page_id=64 
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jsou děti ve věku 13-26 let. Vzhledem ke složení obyvatelstva města Teplice 

tvoří značnou část uživatelů klubu Romové.61  

V současnosti má klub v přímé práci s mládeží k dispozici stabilní tým, 

tvořený třemi sociálními pracovníky a dvěma pracovníky v sociálních službách. 

Všichni jsou zároveň pedagogové volného času. Práci týmu doplňuje deset 

dobrovolníků. Zařízení má otevřeno: v po, út, st a v pá od 16:00 do 19:00 a ve 

čt od 16:00 do 18:30. Návštěvníci zde mohou využívat otevřený prostor, kde 

se nachází nealkoholický bar, ping pong, stolní fotbálek, biliard a několik 

dalších oddělených místností – hudebnu, posilovnu, počítačovnu a čajovnu.62 

4.6 Klub Zavináč – Rumburk – Jiříkov 

Počátek historie klubu Zavináč nalezneme v roce 2006, kdy byla dokončena 

přestavba prostor jiříkovské fary. O rok později získal klub registraci sociální 

služby.63 Primární cílovou skupinu tvoří mládež ve věku 13-20 let. Provozní 

doba je zde pondělí, středa, čtvrtek a pátek od 14:00 do 18:00.  

V klubu pracují i s mladšími dětmi (6-12 let), a to především na pedagogické 

rovině, ale otvírací doba pro tuto skupinu je omezena pouze na několik hodin 

týdně.64 Pracovní tým tvoří čtyři zaměstnanci (tři sociální pracovníci a jeden 

pracovník v sociálních službách) a dobrovolníci. Nepravidelně zde působí také 

jeden salesián. Návštěvníci Zavináče mají k dispozici místnost s posezením, 

                                                      
61

 Srov.: Výroční zpráva, [on-line], [cit. 21. 3. 2013] 
Zdroj: http://teplice.sdb.cz/res/data/1273/138758.pdf 
62

 Srov.: Klub Luna, [on-line], [cit. 21. 3. 2013] 
Zdroj: http://teplice.sdb.cz/stredisko-mladeze/stredisko-v-trnovanech/klub-luna/ 
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 Srov.: Výroční zpráva 2011, [on-line], [cit. 21. 3. 2013] 
Zdroj: http://skmrumburkjirikov.sdb.cz/res/data/000028.pdf 
64

     Srov.: Kdy máme otevřeno, [on-line], [cit. 21. 3. 2013] Zdroj: 
http://skmrumburkjirikov.sdb.cz/nase-cinnost/klub-zavinac/kdy-mame-otevreno/ 
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počítačem, barem a stolním fotbálkem. V nabídce volnočasových aktivit je 

také pingpong, šipky, deskové hry a jiné. 
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5 Charakter NZDM v salesiánském středisku 

mládeže - kvalitativní výzkum 
 V této kapitole předkládám výsledky kvalitativního výzkumu, který jsem 

provedla v dubnu a květnu roku 2012.  

5.1 Cíl výzkumu v salesiánských nízkoprahových klubech 

 Cílem tohoto výzkumu bylo charakterizovat specifika salesiánských 

NZDM a objevit styčné/třecí plochy mezi salesiánským modelem práce 

s mládeží a mezi klasickou sociální prací v rámci NZDM. 

  Pro dosažení výsledku jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu, a to 

formou polostrukturovaných rozhovorů. Jako reprezentativní vzorek jsem 

zvolila třináct respondentů – pracovníků salesiánských nízkoprahových klubů, 

kteří byli v době realizace výzkumu zapojeni v přímé práci s mládeží.  

5.2 Metoda výzkumu a formulace otevřených otázek 

Při sběru výzkumných dat jsem použila metodu kvalitativního výzkumu. 

Vzhledem k typu a rozsahu výzkumu se mi tato metoda jevila jako 

nejvhodnější. Při následné formulaci otázek k rozhovorům jsem dbala na to, 

aby jim respondenti dobře porozuměli a měli možnost vyjádřit vlastní pohled 

na dané téma. Snažila jsem se tedy pokládat otevřené otázky tak, aby 

zbytečně k odpovědím nenaváděly a výsledek měl potřebnou vypovídající 

hodnotu.  

Rozhovory byly anonymní vzhledem k citlivosti údajů, které respondenti 

sdělovali. 

 Na základě vytyčeného cíle výzkumu a jeho metody jsem vytvořila 

následující okruh otázek: 
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O co si myslíte, že lidem, kteří se podílejí na přímé práci (pracovníci, 

dobrovolníci, salesiáni), v salesiánských nízkoprahových klubech jde? 

První otázkou jsem sledovala, jak pracovníci vnímají práci v klubech a co je 

jejich cílem. Zda tyto obecné cíle nějak korespondují s posláním a cíli 

salesiánské práce s mládeží a nízkoprahových klubů. 

Myslíte si, že je prostředí salesiánských NZDM přitažlivé pro děti? V čem si 

myslíte, že tato přitažlivost spočívá? 

Druhou otázku jsem použila proto, abych zjistila, čím může být prostředí 

salesiánských klubů zajímavé a výjimečné. Předpokládala jsem, že pracovníci 

zde vyzdvihnou hlavně příjemnou rodinnou atmosféru, typickou pro 

salesiánské prostředí. 

Myslíte si, že se salesiánské NZDM nějak liší od běžných NZDM? 

Touto otázkou jsem se již přímo ptala na to, zda pracovníci tuší nějaký 

rozdíl mezi salesiánskými kluby a jinými NZDM. Zda jim klub, ve kterém 

pracují, připadá něčím odlišný, výjimečný, bez ohledu na to, zda jiné kluby 

navštívili nebo nikoli. Předpokládala jsem, že v rámci této otázky objevím ještě 

další charakteristické rysy salesiánských klubů. 

Posláním salesiánů je mimo jiné také pastorace mládeže. Projevuje se to 

nějak ve vašem NZDM?  

Pomocí této otázky jsem chtěla zjistit, jak vnímají pracovníci pastoraci 

mládeže. Jak ji chápou a jestli toto salesiánské poslání cítí jako součást práce 

v salesiánském klubu. 
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5.3 Výběr respondentů 

 Výběru respondentů předcházel nejprve výběr salesiánských klubů65 

vhodných pro uskutečnění rozhovorů. Jako nutnou podmínku jsem stanovila 

registraci klubů v databázi poskytovatelů sociálních služeb. Jinak řečeno – 

kluby vhodné pro výzkum musely mít oprávnění k výkonu sociální služby v 

nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež.  

Při výběru konkrétních osob jsem se nakonec rozhodla oslovit pracovníky, 

dobrovolníky a salesiány, kteří v příslušných NZDM vykonávají přímou práci 

s uživateli. Z každého zařízení jsem vybrala alespoň dva, bez ohledu na jejich 

pracovní zařazení. 

V průběhu dubna 2012 jsem oslovila kompetentní osoby (vedoucí 

a ředitele) ze šesti registrovaných salesiánských NZDM v České republice 

a požádala je o možnost setkání s osobami splňujícími výše uvedená kritéria. 

Všichni mé žádosti vyhověli a byly domluveny konkrétní termíny rozhovorů. 

5.4 Sběr dat 

 Většina rozhovorů se uskutečnila během měsíce června a října 2012. 

S každým z respondentů jsem se setkala osobně v místě jeho pracoviště. Za 

účelem provedení rozhovorů jsem navštívila salesiánská střediska v Praze, 

Plzni, Zlíně, Českých Budějovicích, Teplicích a Rumburce.  Rozhovory jsem 

zaznamenávala na diktafon, ve zvukovém formátu MP3 a následně jsem je 

přepsala do textové podoby, abych z nich později mohla lépe analyzovat 

potřebná výzkumná data. 

                                                      
65

  Salesiánskými kluby se myslí nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které zřizuje 
kongregace salesiánů Dona Bosca.  
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5.5 Příprava dat 

Po představení cíle výzkumu, jeho metody, způsobu výběru respondentů 

a sběru dat, přistoupím nyní k další jeho fázi - popisu provedení výzkumu.  

Nejdříve uvedu pojmosloví výrazů, které budu v dalším textu užívat, a poté 

přistoupím k samotné přípravě dat, jejíž součástí je vymezení kategorií 

a podkategorií vybraných odpovědí získaných pomocí rozhovorů. 

5.5.1 Pojmosloví 

  Pro zjednodušení budu v dalším textu označovat všechny respondenty 

jako pracovníky, bez ohledu na to, zda jsou to salesiáni, dobrovolníci nebo 

pracovníci. Uživatele klubu budu nazývat klienty, přestože se tento termín 

kvůli jeho pejorativnímu významu v současné době příliš nepoužívá. 

Pro nízkoprahové zařízení budu používat zkrácený výraz - klub/kluby. 

Označení klub se pro nízkoprahová zařízení používá i v salesiánském prostředí, 

odlišuje se tak od tzv. oratoří, což jsou otevřené kluby. Oratoře nejsou na 

rozdíl od klubů sociální službou, ale místem pro neformální trávení volného 

času zaměřené na výchovu a podporu dětí a mládeže v realizaci jejich 

vlastních nápadů. 

5.5.2 Kódování odpovědí 

V rámci syntézy dat budu přiřazovat k určeným kategoriím výzkumu 

vybrané odpovědi respondentů. Vzhledem k zachování jejich anonymity 

označuji jednotlivé segmenty odpovědí kódem klubu, ve kterém byl rozhovor 

uskutečněn, a číslem pracovníka. Kód klubu jsem vytvořila z počátečních 

písmen názvu města, ve kterém se nachází příslušné salesiánské středisko, 

pod které klub patří.  
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Výsledek kódování: 

Klub Vrtule - Středisko Praha (Kobylisy) - PR 

Klub Vzducholoď - Středisko Plzeň - PL 

Salesiánský klub mládeže - Středisko Zlín - ZL 

NZDM Bosco - Středisko České Budějovice - ČB 

Klub Luna - Středisko Teplice (Trnovany) - TE 

Klub Zavináč - Středisko Rumburk (Jiříkov) – RU 

5.5.3 Analýza dat 

 Prošla jsem několikrát všechny rozhovory a snažila se v odpovědích 

respondentů najít společná témata, týkající se specifik salesiánských klubů 

a jejich názorů na propojování salesiánského poslání se sociální prací. Na 

základě tohoto zkoumání jsem vymezila tři hlavní kategorie, vystihující cíl 

výzkumu. 

1. charakter prostředí salesiánských klubů 

2. role pracovníka v utváření charakteristického prostředí  

3. pastorace a sociální práce 

Po bližším prozkoumání odpovědí, bylo nutné, kvůli celkovému 

zpřehlednění syntézy dat, hlavní kategorie ještě rozčlenit na menší celky - 

podkategorie. K nim jsem pak přiřazovala příslušné části rozhovorů, které dále 

nazývám segmenty textu. Kompletní přepisy rozhovorů jsou umístěny 

v příloze. 

5.5.4 Výsledná témata a podkategorie: 

1. charakter prostředí salesiánských klubů 

V odpovědích se objevilo několik zásadních oblastí, které dle 

dotazovaných pracovníků utvářejí specifický charakter prostředí 
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salesiánských klubů. Z nejčastějších odpovědí jsem vymezila následující 

podkategorie: 

1.a  Materiální vybavenost a prostory – Velké prostory, vnitřní 

i venkovní, nově zařízené, velký výběr volnočasových aktivit 

a her, které si běžné nízkoprahové kluby nemohou dovolit.  

1.b  Celková atmosféra – „Salesiánský duch“, přátelské a laskavé 

prostředí, bezpečné místo, kde se všichni znají, rodinná 

atmosféra. 

1.c  Místní kontext – Kluby jsou součástí salesiánských středisek 

a ty jsou většinou propojeny s kostelem, farností a salesiánskou 

komunitou. Jde o jeden dům, kde se tzv. „neustále něco děje“. 

Mladí sem mohou přicházet i mimo otevírací dobu klubu 

a účastnit se dalších aktivit. 

 

2. Role pracovníka v utváření charakteristického prostředí 

Respondenti opakovaně mluvili o pracovnících, o jejich přístupu ke 

klientům, sepjatosti se salesiánskou tradicí a o významu salesiánů, 

působících v přímé práci. Odpovědi týkající se rolí pracovníků jsem 

rozdělila do podkategorií: 

2.a  Přístup pracovníků k cílové skupině – výrazné osobní vztahy, 

přátelství, nezaujatost a rovný přístup, důvěra v klienta; 

2.b  Salesiáni v roli pracovníka – vliv přítomnosti salesiána na klub, 

jeho přístup k mladým, otevřenost vůči duchovním otázkám 

klientů. 

2.c  Pracovník - nositel salesiánské tradice – inspirace životem Dona 

Bosca, snaha o udržení tradice 
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3. Pastorace a sociální práce v klubech 

Kategorie pastorace a sociální práce vznikla na základě odpovědí, ve 

kterých pracovníci popisovali záměry práce v klubech. Často se 

zmiňovali o důležitosti naplňování salesiánského poslání, realizování 

sociální práce a možnostech jejich vzájemného provázání. Zároveň 

vyjadřovali svá osobní očekávání od působení v salesiánském 

nízkoprahovém klubu.  

Po bližším prozkoumání odpovědí, které se týkaly pastorace a sociální 

práce v klubech, jsem vytvořila podkategorie: 

3.a  Způsoby naplňování salesiánského poslání – konání dobra, 

evangelizace mládeže, pastorace, duchovní vedení, výchova 

v křesťanském duchu.  

3.b  Sociální práce a pastorace – způsoby propojení – reálná 

podoba pastorace v klubech, propojení pastorace a sociální 

práce. 

5.6 Syntéza dat 

Po uspořádání dat se budu držet vymezených témat a podkategorií 

a přistoupím k samotné syntéze. K jednotlivým tématům budu přiřazovat 

příslušné segmenty textu, označené kódem střediska a číslem respondenta. 

5.6.1 Charakter prostředí salesiánských klubů 

 Jak vyplynulo z předchozí analýzy textů, jedním ze specifik klubů je jejich 

charakteristické prostředí. Respondenti v této souvislosti uváděli nejčastěji 

jedinečnost atmosféry klubů, jejich dobrou materiální vybavenost a typické 

prostředí dané širším, místním kontextem. 
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Do podkategorie celková atmosféra (1.a)  jsem zařadila 26 segmentů textu, 

v odpovědích je zastoupeno osm pracovníků ze třinácti. Pracovníci popisovali 

prostředí klubů nejčastěji jako bezpečné místo s příjemnou, přátelskou 

atmosférou, která je podpořena vzájemnými vztahy mezi pracovníky a klienty. 

„(…) klienty nejvíc táhne nějaká dobrá atmosféra a bezpečný prostor (…).“ 

PR1 

„(…) jsou tam lidi, kteří ty děcka mají rádi, a tím pádem se tam vytváří 

taková atmosféra, do které děti rády vstupují (…) ta atmosféra je sem táhne 

(…) ta atmosféra je vytvářena jednak tím, že je ti pracovníci rádi vidí (…) kdyby 

tam nebyla ta atmosféra, tak by se třeba s kamarády scházeli jinde. Na té 

atmosféře se podílejí pracovníci a klienti společně.“ PR2 

„ Vnímali to, že jim tady bylo dobře. Potkali tu dobré lidi. Byl to pro ně 

bezpečný prostor (…) je to tedy asi něco navíc, je to ta atmosféra, která tady 

je. Že děti vidí vztahy, které máme mezi sebou a s dobrovolníky, že fungují na 

nějakém základě, který je daný a je to ten laskavý přístup.“ ZL1 

 Příjemné prostředí je dle odpovědí způsobeno také všudypřítomným 

„salesiánským duchem“. Ukazuje se v přátelské až rodinné atmosféře klubů.  

Pracovníci ho zmiňují jako duchovno, duch Dona Bosca, salesiánská rodina, 

myšlenka, duch. Je to něco neuchopitelného, co zde každý návštěvník klubu 

může cítit. 

„(…) je tu nabídka přátelství, vztahových věcí (…) bezpečné prostředí, kde 

nenarazí (…). Jiné to tu může být také v takové té salesiánské myšlence, tím 

duchem Dona Bosca“. ZL2 

„(…) dobrou rodinnou a přátelskou atmosférou (…) takovým tím duchem. 

(…) něco hrozně příjemnýho, něco hrozně pěknýho, co je sem fakt táhne 

a proč se jim tu líbí. (…) prostě celá ta atmosféra je tady hodně přátelská 
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a myslím, že se tady cítí bezpečně. (…) jdou právě za tím pocitem toho bezpečí 

a toho dobra tady a možná (…) takový to duchovno“. PL1 

„(…) to prostředí je nějaký (…) spirituální, ale nemyslím nabitý nějakým 

duchovnem, ale otevřením se pro nějaký hodnoty“. PL2 

„(…) děti se sem vrací už jenom díky té tradici a kvůli tomu, že je tady 

nějaké společenství, které mají rádi (…). Cítím to hodně osobní (…) přijde mi 

víc na bázi vztahu a na bázi nějakých společných cest.(…) tady u nás je to 

taková salesiánská rodina (…) to přátelský a rodinný prostředí. (…) není to 

uměle vytvořený. Prostě je to tady a má to nějakýho ducha.“ ČB2 

„(…) tady je to více otevřené“. TE1 

Respondenti také často, v souvislosti s charakterem prostředí klubů, 

zmiňovali dobrou materiální vybavenost (1.b) a prostory klubů. Jde jednak 

o hry a volnočasové aktivity ale také o venkovní a přilehlé prostory, které 

mohou klienti v rámci návštěvy klubu využívat. Někteří pracovníci považují 

vybavenost klubů za bohatší oproti tomu, s čím disponují zařízení stejného 

typu v nesalesiánském prostředí. Vyzdvihovali například možnost využívání 

velkých a zároveň dobře udržovaných prostor, které salesiánská střediska 

nabízejí. K materiální vybavenosti se vyjádřili celkem čtyři pracovníci, v 11 

segmentech textu:  

„(…) obrovské prostory, které tu jsou. (…) to prostředí vypadá tak nějak 

čistě a udržovaně. (…) Vnímají odlišnost toho interiéru. To že je to tady hezký, 

že to není rozbitý, nejsou počmáraný zdi, (…) jedna z věcí, která je sem láká je 

vybavení. Třeba hřiště, který tady je. Ta velikost. To v ostatních nízkoprazích 

prostě nenajdou. (…) máme velké hřiště a bar“. ZL1 
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„(…) nadstandardní vybavení většiny těch klubů. (…) když srovnám ty 

nízkoprahy tady, tak od prostor až po vybavení materiální, věřím, že na tom 

jsme dobře docela“. PL2 

„(…) mají hlavně hudebnu, která je hodně dobře vybavená (…) samozřejmě 

tělocvična (…). To prostředí je pro ně zajímavý, už jenom těma 

volnočasovkama (…).“ ČB2 

„(…) můžeme je přitáhnout těma volnočasovýma aktivitama – fotbálek, 

pingpong, deskové hry. Jinde to nemají.“ RU1 

 Ostatní pracovníci sice zmiňovali materiální vybavení (deskové hry, 

stolní fotbal, pingpong apod.) jako přitažlivé pro klienty, ale nepřikládali mu 

zvláštní váhu v typickém prostředí. Kluby vidí spíše jako součást širšího 

místního kontextu (1.c), tvořeného mnoha elementy, které na sebe vzájemně 

působí a neodmyslitelně k sobě patří. Salesiánský dům, salesiáni, pracovníci, 

farnost, kostel, atd. - to všechno spolu vytváří specifické místo a prostředí, 

které jinde nenajdeme. O charakteristickém prostředí, závislém na místním 

kontextu se v rozhovorech zmínilo pět pracovníků celkem v 9 segmentech 

textu: 

„(…) salesiánský klub není nikdy někde na nějakém izolovaném místě, třeba 

někde v paneláku na sídlišti. Vždycky je součástí nějakého širšího kontextu. 

Třeba tady v Kobylisích je ještě oratoř a pak ještě kostel a pak jsou tady ještě 

jiní zaměstnanci a salesiáni. (…) nejdůležitější je tento kontext, ve kterém klub 

je. (…) klienti jsou předpřipraveni v rámci toho kontextu (…)“ PR2 

„Tady se to v podstatě diametrálně liší. (…) když sem chodí, vidí ten barák, 

vidí kostel (…). To prostředí. Že je ten klub v objektu, kde je kostel. Tady 

v klubu máme taky kříž, je tu portrét Dona Bosca.“ ZL1 
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„Hodně dělá také prostředí, kam děcka přicházejí. Je tady hřiště, kostel 

(...)“ ZL2 

„(...) visí nám obrazy v oratoři Dona Bosca, (...) křížek nad dveřma“. RU1 

„Specifikum tohoto klubu je, že je na faře. Děti také říkají, že jdou na faru.“ 

RU2 

5.6.2 Role pracovníka v utváření charakteristického prostředí 

Z rozhovorů vyplynulo, že prostředí klubů ovlivňují také sami pracovníci. 

Mluvili nejčastěji o jejich specifickém přístupu k cílové skupině. Význam 

přikládali působení salesiánů v přímé práci a také vnitřnímu nastavení 

pracovníků, kteří jsou inspirovaní tradicí a přístupem Dona Bosca. 

Vyjádření respondentů, týkající se přístupu pracovníků k cílové skupině, 

jsem shrnula v první podkategorii. Mnoho z nich má vlastní, pozitivní 

zkušenost se salesiánským prostředím, někteří jsou salesiáni. Vidí svůj přístup 

ke klientům jako laskavější a více otevřenější na rozdíl od pracovníků v jiných 

klubech.  

O charakteristickém přístupu pracovníků k cílové skupině (2.a) hovořilo 

celkem osm respondentů ve 29 segmentech textu. 

„Já vidím lidi a klienty klubu trojrozměrně. Že mají tělesný, duševní 

a duchovní rozměr (…) klub v salesiánském prostředí může reagovat na toho 

člověka komplexněji.“ PR2 

„(…) myslím si, že je to jakoby přitažlivější, než někde furt a pojď se mnou 

a popovídat a tak. Protože tady si s nima jdeme popovídat, ale jen když oni 

sami chtěj (…). Přijde mi to jiné, než jinde, že je nehoníme do těch věcí, do 

kterejch by je honili ostatní. (…) myslím, že se to liší tím přístupem, že tady 

jsou obyčejný lidi, ty děcka to cítí a chodí sem raději“ PL1 
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„Jinde by je vyhodili. (…) ten základní rozdíl je v přístupu k těm lidem. 

(…) k těm děckám přistupujem spíš jako partneři, jsme ti blízcí, co jim chtějí 

pomáhat. (…) specifikum těch salesiánských nízkoprahových klubů je v tom, že 

tak trochu staví na tom osobním přístupu a na tom vztahu k těm děckám.“ ZL1 

„(…) my třeba jako salesiáni opravdu vidíme, že jsme někde jinde. (…) na ty 

děti pohlížíme opravdu jako na děti a ne jako na klienty a čárky. 

(…) nekoukáme na toho človíčka z jedné strany, ze strany sociálních služeb (…) 

mají prostor popovídat si a přijmout, jaký jsou. Že jim neříkáme, musíš být 

takový (…). Že toho člověka berem takového, jaký přijde.“ ČB1 

„(...) se snažíme nebýt jenom hlídači, ale spíš kamarádi. (…) ty lidi se 

snažíme vnímat bez všech těch obalů okolo (…) my se nesnažíme je hlídat (…) 

to obecný nastavení tady je takový. Vnímat a brát je takový, jaký jsou (…) A oni 

pak říkají: vy nás tady nenutíte, abychom si s vámi povídali. (…) není takový to: 

musím mít další čárku, další kontakt. (…) není cíl si s těma lidma za každou 

cenu popovídat, ale být tam (…) nejde o to, aby my jsme ty děcka hlídali (…) 

snažíš se na ně koukat bez těch brýlí předem, nehodnotit, když nemusíš (…)“ 

PL2 

„Přístup je otevřenější, rovnější, není to jen o splněných čárkách. (…) Pokud 

by v nízkoprahu byl pracovník jakoby s úřednickým přístupem, tak po splnění 

zakázky by neviděl důvod k dalšímu setrvání klienta. Třeba z kapacitních 

důvodů. To je tady jiné.“ TE1 

„(…) my se s těma dětma víc bavíme, víc s nima spolupracujeme (…) my je 

nenutíme chodit na nábožko, modlit se (…) nikdo není k ničemu nucený.“ TE2 

„(…) nejsou tu zaškatulkovaný (…) my k nim přistupujeme jinak. Že nějaký 

dobro v nich je a nevypichovat ty negativní stránky.“ TE3 
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 Respondenti mluvili také o významu salesiánů působících v přímé práci. 

Přítomnost kněze v nízkoprahovém klubu hodnotí jako pozitivní nadstavbu, 

spočívající v možnosti odkazovat na ně klienty s duchovními otázkami. 

Vyzdvihují také osobní rozměr, který salesiáni na klub přinášejí. Někteří 

pracovníci vyjadřovali lítost nad tím, že v jejich klubu salesián není nebo se 

objevuje jen zřídka. 

Celkově se o roli salesiána na klubu (2.b) zmínilo osm respondentů ve 22 

segmentech textu: 

„(…) u nás je specifický, že tu pracuje L., jako kněz, takže můžou klienti snáz 

mluvit o otázkách vnitřní spirituality.“PR1 

„Myslím si, že když jsou na klubu nějací salesiáni, tak mají spolu 

s pracovníky ty děti rádi, ale zároveň je to také jejich posláním a dělají to celý 

život, který zasvětili mládeži. (…) přinášejí ten rozměr životního oddání se 

mládeži (…) přinášejí ho jednak do týmu pracovníků, tak mezi ty děti. PR2  

„(…) oni ho jako kněze vůbec neberou, oni to vůbec neví. (…) ale pokud 

chtějí řešit nějaké duchovní věci, tak je odkazujeme na něj. (…) Myslím, že je 

to dobré, že tam je (…). Kdyby jich tam bylo víc, tak je to jedině super.“ ČB1 

„ (…) co se týče salesiánů, kteří k nám dochází (…), je to super (…) působí 

jak otcové, hlavně pro ty kluky (…) je to takovej ten mužskej charakter, 

kterému se můžou svěřit. (…) Je to hodně tím, že ten M., který je u nás, je 

hodně neformální, je tu jako dobrovolník, jako jeden z nás.“ ČB2 

„Ve spoustě z nich jsou kněží, řeholníci. Je zvláštní, když přijedeme někam 

na setkání nízkoprahů a najednou se mezi těmi sociálními pracovníky vyrojí 

tihle chlapi. Tak to si myslím, že je takové naše specifikum. (…) v našem klubu 

se pohybují vlastně všichni z místní salesiánské komunity.“ ZL1 
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„ Zpočátku, když tady byli jen kněží, to bylo dobrý. Byl tu i starší kněz (…), to 

mělo na ty kluky dobrý dopad. Teď salesiáni na klubu nejsou. Tady není možné 

sem dostat mladé salesiány. Myslím si, že oni mají dílo někde jinde, takže 

bohužel tady to není. (…) sem nepřijde žádný kněz a nemůže svou přítomností 

to tu nějak obohatit. (…) Já bych byla ráda, kdyby tady byli mladí salesiáni (…) 

podíleli se na té výchově přímo v klubu (…)“ RU2 

„ (…) měli jsme tu jednou jednoho salesiána, který děti dokázal oslovit, 

nadchnout (…)“ TE2 

„Máme jednoho salesiána, který dochází na jednu hodinu týdne, což je 

podle mě hrozně málo (…) jeho přítomnost zde je dobrým podnětem 

k diskusím (…)“ TE1 

 Poslední podkategorie „Pracovník – nositel salesiánské tradice (2.c)“ 

vznikla na základě odpovědí, ve kterých pracovníci mluvili o inspiraci postavou 

Dona Bosca a jeho přístupem. Chtějí uplatňovat Boscův preventivní systém 

a pokračovat v této tradici. Dva z nich dokonce cítí naplňování salesiánského 

poslání jako svůj osobní cíl a povolání. I tyto skutečnosti vnímají respondenti 

jako možnou odlišnost a specifikum salesiánských klubů. Dokládám 11 

vybranými segmenty textu: 

„Pracovníci těch salesiánských klubů mají před očima ten vzor Dona Bosca, 

jeho preventivního systému. (…) ta laskavost (…) vstřícnost, laskavost. To, co 

by jinde třeba nedostaly. (…) cítím to trochu jako svoje povolání, vkládám do 

té práce asi trochu víc energie, života, elánu a toho svého já (…) chtěl bych 

pokračovat v té tradici, tak jak ji začal Don Bosco.“ ZL1 

„My se inspirujeme životem Dona Bosca (…), který neuplatňoval nějaký 

systém trestů, ale který vnímá jeden druhého a předchází určitým situacím. 
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Takový je náš přístup. (…) Máme takové ty Don Boscovy čtyři pilíře: hřiště, 

školu, farnost a domov, tak to je pro nás a to chceme uplatňovat.“ ZL2 

„Don Bosco (…) chtěl, aby lidi byli dobří křesťané a poctiví občané. (…) pro 

mě to jako je nějakej cíl (…)“ PL2   

5.6.3 Pastorace a sociální práce v klubech 

Tato kategorie naráží na otázku zmíněnou v úvodu práce - jakým způsobem 

lze v nízkoprahových klubech propojit pastoraci mládeže se sociální prací. 

Respondenti se k tématu konání pastorace v klubech vyjadřovali. Kromě 

konkrétních názorů na propojení pastorace a sociální práce, jsem do této 

kategorie zařadila také často zmiňované představy pracovníků o naplňování 

salesiánského poslání, protože to považuji za důležité v utváření pohledu na 

salesiánské kluby. 

Odpovědi, které se týkaly uskutečňování salesiánského poslání, popsaného 

ve druhé kapitole mé práce, jsem zařadila do podkategorie „Způsoby 

naplňování salesiánského poslání 3.a)“, a přiřadila jsem k ní 12 segmentů 

textu: 

„(…) jde o naplňování poslání salesiánů (…) jde o to vychovávat dobré 

křesťany a slušné občany (…) nějakým způsobem evangelizovat, předávat 

víru“. PR1 

„(…) že se furt pereme s tím, jak tam zasadit tu spiritualitu (...)“ ČB1 

„(…) aby se třeba dozvěděly o tom, že člověk má taky nějakou dimenzi 

náboženskou, na které my hodně stavíme“. ZL2  

„(…) není cíl si s těma lidma za každou cenu popovídat, ale být tam (…) 

asistence (…) být tam k dispozici. 

„(…) poskytnout tu myšlenku. Předat jí dál podle vzoru Dona Bosca“. RU1 
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„(…) stačí jenom jako tady být a být svůj a být takový a s láskou jim to 

prezentovat, že to je správnější“. RU2 

„Poukázat na tu spiritualitu, že vůbec něco takového existuje. (…) ukázat, 

jak by se lidi měli chovat. Jak to bylo dřív, jak to dělal Don Bosco.“ TE2 

 O způsobu propojení pastorace a sociální práce (3.b) na klubech se 

vyjádřilo sedm pracovníků v 18 segmentech textu. Tři z nich vidí pastoraci jako 

přirozenou součást sociální práce. Jeden si myslí, že pastorace do 

nízkoprahového klubu nepatří vůbec a ostatní ji ve své práci nijak 

nezaznamenali nebo neví jak ji uchopit. 

„(…) pastoraci a sociální práci moc nerozlišuju. Já si myslím, že sociální 

práce je taková podskupina té pastorace. (…) Pastorační znamená, že vnímám 

toho člověka ve všech rozměrech jeho osobnosti a sociální práce je taková 

intervence na sociální problém toho člověka.“ PR2 

„Do nízkoprahovýho klubu evangelizace nepatří, na druhou stranu, je 

dobrý, aby klienti věděli, do jakého zařízení chodí, věděli, že je to křesťanský 

zařízení a že na tom není nic špatného.“ PR1 

„(…) sociální práce, když se dělají intervence s uživatelem, to je vlastně 

takové duchovní doprovázení. Bavíš se s klientem o životě. (…) že se je 

nesnažíme obracet na křesťany. (…) my se třeba tváříme jako křesťanský 

zařízení a jsme takoví, ale netlačíme to do nich. (…) sociální služba (…) vnímám 

to jako docela dobrej nástroj, jak se těm dětem skutečně věnovat. (…) nebude 

mým cílem pokřtít Martina, když on nevychází s rodinou, nechodí do školy (…) 

Takže jestli jsou standardy skloubitelné se salesiánskou prací, tak si myslím, že 

jsou. Že je to naopak zajímavá výzva, jak to pochopit.“ PL2 

„Já to vnímám v podstatě tak, že jsou to stejný modely, nebo stejný věci, 

jenom je každý nazývá jinýma termínama. Myslím si, že se to velmi doplňuje a 
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podporuje. Co to je sociální práce, když se dělají intervence s uživatelem, to je 

vlastně takové duchovní doprovázení, baví se s klientem o životě. Je to to 

samý, nebo jedno druhé může obohacovat.“ ZL2  

„(…) my je nenutíme chodit na nábožko, modlit se, nic takového. Oni si o to 

kdyžtak řeknou sami. Zkusíme třeba někdy nahodit nějaké téma, jestli se 

někdo chytne, ale nikdo není k ničemu nucený.“ TE2 

„V podstatě se to tu neobjevuje. (…) No, tak opravdu si nevzpomínám, že by 

se nám za tu dobu, co tu jsem, podařilo udělat v tomhle nějaký pokrok, nebo 

ten problém nějak dobře uchopit, tu pastoraci.“ TE3 

„Pastorace se v našem klubu neprojevuje. Já doufám, že s tím něco trošku 

uděláme. (…) Ta evanglizace je také v tom ukazovat svůj život, nepřetvařovat 

se. (…) Já jsem si myslela, že je to v tom, že jsme tu nějaká parta, která něco 

prezentuje a žije to, aby to bylo vidět na těch lidech, že takoví jsou. Takže já 

klidně, když se mě ptají, kam jdu, tak já klidně řeknu, že jdu na mši. A mnozí se 

už o to i zajímali, takže jsem jim o tom i něco řekla. Jestli to je nějaký způsob 

evangelizace, tak budu vděčná, když to pán Bůh tak vidí, že by tam ta moje 

role mohla být.“ RU2 

  

5.7 Výstupy a zhodnocení výzkumu 

Cílem výzkumu bylo charakterizovat specifika salesiánských NZDM a zjistit 

případné styčné/třecí plochy mezi klasickou sociální prací a salesiánským 

modelem práce v klubech. Zajímal mě názor pracovníků, kteří se 

v salesiánských klubech pohybují a jsou jejich součástí. Předpokládala jsem, že 

oni nejlépe znají toto prostředí a mohou vnímat také jeho specifika a třecí 

plochy, které jsem občas vnímala i já během svého působení v salesiánském 

klubu.  
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Výzkum potvrdil můj předpoklad, že salesiánské kluby mají svá specifika. 

Spočívají v charakteristickém prostředí, které je dáno hlavně příjemnou, 

přátelskou atmosférou, způsobenou mnoha faktory. Lidé, působící 

v salesiánských střediscích, se mezi sebou většinou dobře znají a chovají 

vzájemně přátelské a vřelé vztahy, což může navozovat rodinné klima 

a působit přívětivě.  Kluby jsou součástí větších center, která neustále „žijí“. 

V jednom domě (areálu) se nachází kostel, fara, další sociální a jiné služby pro 

různé cílové skupiny. Jsou tu k dispozici poměrně velké a dobře vybavené 

prostory, které si většinou běžné kluby nemohou z finančních důvodů dovolit.  

Důležitou roli hrají v salesiánských klubech také pracovníci. Výzkum ukázal, 

že mnozí z nich se opírají o principy salesiánské práce a jsou tak možná vůči 

klientům více tolerantní, přátelští a otevření. Vidí klienty z celistvého pohledu, 

který vnímá kromě jiného i duchovní potřeby dětí, což bývá v jiných klubech 

opomíjeno. K otevírání duchovních otázek přispívá také přítomnost kněží. 

Výzkum ukazuje, že salesiáni společně s ostatními pracovníky mohou vytvořit 

tým, který je schopen poskytnout klientům komplexnější pomoc.  

Pracovníci ve výzkumu často mluvili o svém přístupu ke klientům. Naráželi 

v této souvislosti na některé standardy sociálních služeb, které spočívají 

v kontaktní práci. V praxi to znamená, že je nutné s každým uživatelem tzv. 

individuálně plánovat a vykazovat provedené výkony (rozhovory, sociální 

poradenství, krizové intervence, atd.), což pracovníci nazývali „dělání čárek“. 

Jiný přístup vidí v tom, že na děti nepohlížejí jen jako na klienty NZDM, ale více 

celistvě a  nenutí je do kontaktní práce. Nabízí se zde otázka, zda takto pojatá 

sociální služba opravdu splňuje svůj účel, a pokud ano, proč by se jinde měli 

klienti do kontaktu nutit, případně zda se to opravdu v jiných klubech děje. 
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V souvislosti s přístupem pracovníků se také několikrát objevily názory, že 

v salesiánských klubech se na klienty dívají bez předsudků, snaží se najít 

v každém něco dobrého a nevypichovat slabé stránky. Dotázaní pracovníci to 

sice považují za specifikum, ale i zde je cítit určitá neznalost prostředí jiných 

nízkoprahových klubů, které by z hlediska etiky měly bezpochyby fungovat na 

stejném principu. 

Dalšími zjištěními výzkumu jsou možnosti a způsoby propojování sociální 

práce a pastorace v klubech. Ukázalo se, že většina pracovníků chce naplňovat 

salesiánské poslání, tedy evangelizovat, vést mladé ke křesťanským 

hodnotám, realizovat pastoraci. Způsoby, které vidí jako reálné v propojení se 

sociální prací, spočívají především v prezentování podstaty salesiánské 

myšlenky. Být vzorem, být laskavý a věnovat se mladým i po duchovní stránce. 

Neobjevil se žádný názor, který by cílem pastorační činnosti viděl obrácení 

klientů na katolickou víru. Potvrdilo se tedy teoretické východisko 

salesiánského pojetí pastorace, jak jsem ho popsala v kapitole „Poslání a cíle 

salesiánské práce s mládeží“. Ukazovat směr, křesťanské hodnoty a 

doprovázet mladé při hledání jejich životní cesty.  

Podle dotázaných může být propojení sociální práce a pastorace přínosem 

pro celistvější pojetí sociální pomoci mládeži. Otevírání témat s duchovní 

tematikou a pomoc klientům v této oblasti přináší do sociální práce další 

důležitý rozměr. Významnou roli v této věci hrají pracovníci a jejich vlastní 

vztah k pastoraci. V současné době se jednotlivé kluby v tomto ohledu liší. 

Záleží na místních ředitelích, vedoucích a pracovnících, jakým způsobem chtějí 

salesiánské poslání naplňovat nebo nenaplňovat. Zatím neexistuje žádný 

manuál, kterým by salesiáni své metody práce v NZDM sjednotili. 
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Problémové nebo třecí plochy mezi principy salesiánské výchovy a sociální 

prací v klubech jsem ve výzkumu nezaznamenala.  

Někteří dotazovaní pracovníci neměli žádné zkušenosti z jiných 

nízkoprahových klubů. Jejich pohled byl tedy hodně jednostranný, což mohlo 

ovlivnit objektivní výsledek výzkumu. 
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6 Závěr 
Vývoj nízkoprahových zařízení v České republice je oproti ostatním službám 

poměrně krátký a jeho hranice jsou dány především usilovnou prací 

nadšených jednotlivců a skupin. Dnešní podoba NZDM není konečná. Tato 

sociální služba se neustále vyvíjí, přizpůsobuje cílové skupině, upřesňuje své 

cíle a poslání. Na základě těchto změn, se budou muset i salesiánské 

nízkoprahové kluby přizpůsobovat. Je otázkou, zda se salesiáni na úkor 

sociální práce, nebudou vzdalovat svým původním cílům a poslání, nebo se jim 

podaří svou tradici i v této oblasti udržet.  

Cílem této diplomové práce bylo zachytit specifika salesiánských 

nízkoprahových klubů a objevit spojovací, případně problémové body mezi 

sociální prací a salesiánským pojetím práce v klubech.  

Shrneme-li všechny zjištěné skutečnosti, můžeme říci, že salesiánské kluby 

se vyznačují výrazně přátelskou až rodinnou atmosférou, která je způsobena 

jednak samotným prostředím, ale také osobním přístupem všech pracovníků a 

lidí, pohybujících se v salesiánských střediscích.  

Přestože pracovníci mají na zřeteli salesiánské poslání, pastoraci a význam 

tradice, v klubech s tím pracují velmi citlivě. Dbají na to, aby klienti nebyli do 

ničeho nuceni, pomáhají jim především naplňovat nejzákladnější potřeby. 

Duchovní otázky a pastorace přicházejí na řadu až ve chvíli, kdy se o ně klienti 

sami zajímají nebo je pro ně na klubu přirozeně vytvořen prostor.   

Žádné třecí plochy, v oblasti propojování metod klasické sociální práce a 

salesiánské práce s dětmi a mládeží v nízkoprahových klubech, jsem 

neobjevila. Důvodem může být nedostatečné zaměření výzkumu na toto 
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téma. Problematiku propojování obou metod, bych proto doporučila 

k dalšímu podrobnějšímu zkoumání.  
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8 Přílohy 
PR1 

O co si myslíš, že lidem, kteří se podílejí na přímé práci (pracovníci, 

dobrovolníci, salesiáni) v salesiánských nízkoprahových klubech jde? 

 Já si myslím, že jim jde o naplňování poslání salesiánů. Každému trochu 

jiným způsobem, ale podle mě jim jde o to vychovávat dobré křesťany a slušné 

občany. To si myslím, že je to hlavní, co v tom ti lidi vidí. Podle mě někteří 

v tom mají víc to vychovávat dobré křesťany, tzn. Nějakým způsobem 

evangelizovat, předávat víru. Někteří, třeba jako já, to vidí spíš v tom 

vychovávat slušné občany, tzn. pomáhat lidem dělat dobrý rozhodnutí, 

případně protloukat se životem bez nějakých větších problémů. 

 

Myslíš si, že je prostředí salesiánských NZDM přitažlivé pro děti? V čem myslíš, 

že to spočívá? 

 Já osobně nevnímám žádný rozdíl mezi salesiánským nízkoprahem a 

nízkoprahem, který zřizuje jiná organizace, aspoň podle toho, jak to vnímám 

tady. Nevím, jak je to jinde. Co jsem měl možnost vidět nízkoprahy v jiných 

salesiánských střediscích, tak nevím, jestli jsou to stoprocentně nízkoprahový 

služby. Ale tady k nám do Vrtule, podle mě klienty nejvíc táhne nějaká dobrá 

atmosféra a bezpečný prostor, volnočasové vyžití. To je podle mě to, proč sem 

přicházejí v první chvíli. Pak si myslím, že je hodně táhnou lidi, jako pracovníci. 

To si myslím, že je ale ve všech klubech. Možná u nás je specifický to, že tu 

pracuje Ládis, jako kněz, takže můžou klienti snáz mluvit o otázkách vnitřní 

spirituality. To si myslím, že v jiných klubech to prostředí nenabízí úplně 

prostor pro otevření se těmto tématům. 
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Asi víš, jak to chodí v jiných nízkoprahových klubech. Myslíš si, že se od nich 

salesiánské kluby nějak liší? 

Myslím si, že je to právě v tom, co jsem řekl u předchozí otázky, že je tu 

znát, že to téma spirituality se občas objevuje a přicházejí s ním sami klienti a 

myslím si, že je to tím, že vědí, že jsme církevní organizace a tím pádem vědí, 

že tu najdou člověka, se kterým si o tom můžou popovídat. Co vím, tak 

v jiných klubech se tyto témata vůbec neobjevují.  

 

Proč si myslíš, že to tak je, že se neobjevují? 

Já myslím, že to ty klienty vůbec nenapadne. Řeší jiné problémy, protože je 

nenapadne řešit v klubu něco takového. V salesiánských klubech klienti vědí, 

kde jsou, a proto je napadne bavit se třeba o věcech spirituálních, vyjadřují 

třeba svoje postoje k církvi nebo duchovnu jako takovému. V jiných klubech 

není ten podnět, a proto není potřeba se o tom bavit. 

 

Posláním salesiánů je kromě jiného také pastorace mládeže. Co si myslíš o 

pastoraci ve vašem  nízkoprahovém klubu? 

Já si pod pastorací představuju nějaký cílený předávání náboženství, víry a 

myslím si, že tohle nemá v nízkoprahovým klubu co dělat. Mluvíme-li o 

předávání nějakých svých názorů. My můžeme klientovi předat informaci 

ohledně náboženství, pokud ho to zajímá, ale nemělo by to mít to osobní 

zabarvení. Na druhou stranu, když jsme se o tom bavili, tak jsme se shodli na 

tom, že není potřeba, aby každá z těch služeb, která ve středisku je, musela 

plnit to poslání do detailu. Že jde o to, aby ten celek to plnila tím, že tady 

máme tu Oratoř, která evangelizačně nebo pastoračně působí, tak my ve 

Vrtuli to nemusíme dělat, ale dohromady s oratoří naplňujeme to poslání. 
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V oratoři se mimo jiné evangelizuje a u nás se zaměřujeme spíš na výchovu, 

pomoc a radu. Do nízkoprahovýho klubu evangelizace nepatří, na druhou 

stranu, je dobrý, aby klienti věděli, do jakého zařízení chodí, věděli, že je to 

křesťanský zařízení a že na tom není nic špatného. 

 

PR2 

Přemýšlel jsi někdy nad tím, o co lidem pracujícím v salesiánském nízkoprahu 

jde? 

No, to vidím úplně jednoznačně, že jim jde o dobro těch dětí, těch klientů. 

Vidím to hlavně z toho, když řešíme po službě ty jednotlivé případy, tak je to 

z toho vidět, jak každému jde o to, těm dětem co nejvíce pomoct a nějak je 

posunout. To mi přijde jednoznačně viditelné a vždycky to na těch 

pracovnících obdivuju. Takže jde o to dobro těch dětí. Přijde mi, že je ti 

pracovníci mají rádi a jelikož je mají rádi, tak jim jde o jejich dobro a vidím, že 

o tom přemýšlejí i třeba mimo tu službu, takže to je prostě hezké. 

 

V čem si myslíš, že jsou salesiánské nízkoprahové kluby přitažlivé pro děti, 

proč je navštěvují? Zkus se zamyslet nad tím, co je sem táhne? 

Já myslím, že to souvisí s tou první otázkou, že jsou tam lidi, kteří ty děcka 

mají rádi a tím pádem se tam vytváří taková atmosféra, do které ty děti rádi 

vstupují. Tak ta atmosféra je sem táhne, si myslím a ta atmosféra je vytvářena 

jednak tím, že je ti pracovníci rádi vidí a oni na to odpovídají tím, že sem rádi 

chodí. Pak tam jsou samozřejmě takové ty věci, jako je fotbálek nebo že jsou 

tam ti jejich kamarádi, a to jsou takové další věci, proč tam chodí, ale myslím 

si, že kdyby tam nebyla ta atmosféra, tak by se třeba s kamarády scházeli 

někde jinde. Na té atmosféře se podílejí pracovníci a klienti společně. 
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Asi víš, jak to chodí v jiných nízkoprahových klubech. Myslíš si, že se od nich 

salesiánské kluby nějak liší? 

Já si myslím, že úplně nejdůležitější je, že ten salesiánský klub není nikdy 

někde na nějakém izolovaném místě, třeba někde v paneláku na sídlišti. 

Vždycky je součástí nějakého širšího kontextu. Třeba tady v Kobylisích je ještě 

oratoř, a pak je ještě kostel, a pak jsou tady ještě jiní zaměstnanci a salesiáni, 

takže mi přijde, že nejdůležitější je tento kontext, ve kterém ten klub je. Tím 

se to podle mě liší.  

Pak má možná nějakou roli to, že jsou tu salesiáni. Myslím si, že když jsou 

na klubu nějací salesiáni, tak mají spolu s pracovníky ty děti rádi, ale zároveň 

je to taky jejich posláním a dělají to celý život, který zasvětili mládeži. Takže 

možná, že tam přinášejí ten rozměr životního oddání se mládeži a přinášejí ho 

jednak do týmu pracovníků, tak mezi ty děti. V tom se možná liší od těch 

ostatních. Když jsem byl nedávno na kurzu, tak jsem tam viděl ty pracovníky 

z jiných klubů a oni mají ty děti rádi také, to bylo stejné jako u nás, ale oni tam 

zápasí s takovými různými problémy, se kterými my u nás nezápasíme. Myslím 

si, že naši klienti jsou tak jako předpřipraveni v rámci toho kontextu, ve 

kterém ten klub tady je. Když jsem byl na stáži v jednom klubu, tak jsem viděl, 

že to prostředí tam není hezké a ti lidi se tam chovali tak, jako by spíš byli 

v práci a na tom prostředí to bylo vidět. Když jsme s nimi řešili nějaké 

případové věci, tak jsem měl dojem, že kdyby ti pracovníci byli o trochu 

mladší, tak by sami byli těmi klienty a teď když jsou starší, tak vědí o životě víc 

a dělají vlastně ty sociální pracovníky. A přišlo mi, že ta jejich práce není 

zakotvená v nějakém hodnotovém systému. A bylo zajímavé, že všichni byli 

vždycky zvědaví, co já k tomu řeknu jako by od toho čekali ještě další rozměr, 
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který oni nemají. Cítil jsem, že by byli rádi, kdyby i oni měli takový rozměr. 

Možná ne všichni, ale vnímal jsem to tak.  

V našem klubu, když přijde řeč na ty věci kolem víry, tak mám pocit, že se 

to deleguje na mě, ale zároveň vidím, že ti pracovníci jsou rádi, že tam jsem. 

 

Posláním salesiánů je pastorace mládeže. Jak vnímáš pastoraci 

v nízkoprahových klubech? 

Já si myslím, že Česká asociace streetwork se obává, aby ta sociální práce 

nebyla zneužívaná k náboženské propagandě, a to je podle mě obava 

oprávněná, protože si myslím, že špatně pojaté náboženství může těm 

klientům škodit. A obecně si myslím, že náboženství lidi křiví. Že když je to 

pojaté špatně tak to lidi křiví. Já vidím lidi a klienty klubu trojrozměrně, že mají 

tělesný, duševní a duchovní rozměr. Klient přijde do klubu s nějakou zakázkou, 

kterou má nebo ji objevíme a ta zakázka se může týkat různých rozměrů toho 

člověka a myslím si, že klub v salesiánském prostředí může reagovat na toho 

člověka komplexněji. To je podle mě takové specifikum salesiánského klubu.      

Já pastoraci a sociální práci moc nerozlišuju. Já si myslím, že sociální práce je 

taková podskupina té pastorace. Ten přístup k člověku je pastorační, z mého 

pohledu. Pastorační znamená, že vnímám toho člověka ve všech rozměrech 

jeho osobnosti a sociální práce je taková intervence na sociální problém toho 

člověka. Ten problém, se kterým klient přichází, může být čistě sociální, ale 

může se týkat např. toho, že klientovi zemře někdo blízký a on se ptá, jak je to 

možné. Tak to je taky sociální práce, ale v tomto případě to má přesah do 

jiných rozměrů toho člověka. 
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PL1 

O co si myslíš, že salesiánům, pracovníkům a dalším lidem, pracujícím 

v salesiánských nízkoprahových klubech jde? 

Především o to, jako v ostatních nízkoprazích, aby byly ty nějak začleněný 

do tý společnosti, ty děcka. Aby se naučili různý ty návyky, aby se naučili řešit 

svoje problémy sami, a prostě byly začleněný do normálního sociálního 

prostředí. S tím, že si myslím, že by bylo fajn, aby se tam víc projevila né ta 

salesiánská pedagogika ale ta spiritualita. Protože to by mělo být především. 

Těžko říct, jak se to děje, u nás se to děje, ale spíš na víkendovkách, než někde 

jinde. 

 

Myslíš si, že je prostředí salesiánských klubů pro děti nějakým způsobem 

přitažlivé? A v čem? 

Určitě. Nezažila jsem jiné nízkoprahy, ale mají tady větší možnost se 

rozvíjet. Dáváme jim k tomu docela i prostor, jak v těch volnočasovkách, tak 

pak na těch akcích a na všem takovým. Takže oni se jakoby rozvinou, a myslím 

si, že je to jakoby přitažlivější, než někde, kde furt: „a pojď si se mnou 

popovídat“ a tak. Protože tady si s nima jdeme popovídat, ale jenom na 

základě toho, když oni sami chtěj, nebo opravdu víme, že potřebujou pomoct 

něco pořešit. Takže já bych sem taky chodila víc, než do nějakejch jinejch 

středisek. 

 

V čem si myslíš, že je to prostředí tak přitažlivé?  

Jednak ty aktivity a jednak ten přístup nás samotných. Přijde mi to jiné, než 

jinde. Že je nehoníme do těch věcí, do kterých by je honili ostatní. 
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A myslíš si, že cítí nějak to prostředí tím, že je to salesiánské, že je tady nějaký 

duch? 

To si myslím, že necítí, protože se hrozně diví, i když sem chodí tři roky a 

pak zjistí, že je to církevní instituce, ale jak na tom jakoby začínáme pracovat 

tenhle ten rok víc, tak si to jakoby uvědomuju, že mají možnost rozebírat 

s námi i tu víru a i ty jejich osobní věci na jiný bázi, než by řešili jinde. 

 

A mají tu potřebu? 

Mají, ne všichni, ale z takových 40% určitě. 

 

A vaše klientela je výrazně třeba romská? 

No asi tak z 80% Romové. A ten zbytek jsou tak děcka, co sem přešli 

z Balónu, z toho klubu pro ty menší, a který sem pak už chodí těch 5, 6 let.  

 

Myslíš, že u těch romských dětí je to jiný – co se týče, že je láká se o takových 

věcech bavit víc? 

Jo, to si myslím. Hlavně když jim pro to vytvoříme příležitost, jak jsou 

církevní svátky, tak když se o tom bavíme, tak oni jsou úplně unesený a v tu 

chvíli se ti rozkecaj úplně neuvěřitelně a ty bílý ty ti na to dlabou. To je pak 

hodně velký rozdíl. Že oni to ještě cítí ňák jinak. 

 

Myslíš si, že se salesiánské kluby liší nějak od těch běžných? 

Jo, já si myslím, že se liší tím přístupem, ale zase na druhou stranu si říkám, 

že když bychom byli volnočas, tak budeme pořád dělat sociální práci. Takže 

mě by nevadilo, kdybychom byli volnočas. Protože v tom volnočasu jako 

myslim, že není nás zatím podle mě tolik jako odborníků ve střediscích, 
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abychom to mohli jako tu sociální službu dělat kvalitně, nehledě na to, že se 

furt pereme s tím, jak tam zasadit tu spiritualitu, takže to je vše na počáteční 

fázi. Takže si myslím, že volnočas by byl 100% lepší, ale myslím, že se to liší tím 

přístupem, že tady jsou obyčejný lidi, ty děcka to cítí a chodí sem raději. 

 

Posláním salesiánů je mimo jiné také pastorace mládeže. Projevuje se to nějak 

ve vašem NZDM? 

Máme každý měsíc porady, kdy rozebíráme nějaké spirituální téma. Takže 

v rámci těch společných porad se tím zabýváme určitě.  A pak v těch klubech 

to jde. Na nějaký ty akce, co jsou. Jako modlení před jídlem nebo večer se 

pomodlit nebo tady v klubu slůvka závěrečný. Každý klub, na konci každého 

klubu máme nějaké slůvko na nějaké téma. Buď třeba obrázek, bavíme se o 

obrázku. Někdo řekne větu a bavíme se o té větě, nebo se přečte nějaký 

duchovní příběh. Nebo ne úplně duchovní, ale takový, nad kterým se mohou 

zamyslet. Ale zatím o to není moc zájem, ale 100 % v tom chceme pokračovat. 

Že třeba teď z 20ti dětí, teď zůstanou 3. Ale je to otázka času. Myslím si, že za 

půl roku, za rok se to nevychytá. Chce to delší dobu. A potom máme vždycky, 

když je nějaká akce, svátek nebo Velikonoce, dušičky, Vánoce, Den matek 

nebo tak, tak v tom klubu máme připravené téma a zabýváme se tím celý 

klub. Takže děti sami přijdou a sami se ptají, o co přesně jde, tak jim to 

vyprávíš, což je podle mě super. Hlavně v těch církevních svátcích, že oni si 

uvědomí i úplně něco jiného. A pak na těch akcích s nimi máme ranní 

modlitby, večerní modlitby, nějaký organizovaný program na rozvinutí jejich, 

ale nějak duchovně víc to zaměření není. Ale třeba ty modlitby podle mě jim 

stačí úplně bohatě, než je zahlcovat něčím jiným. Já si myslím, že díky tomu, 

že je to církevní a oni mají možnost se bavit o všech věcech, tak je to jedině 
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kladný. Protože když to někde jinde nikdo nenabídne, tak se o tom těžko 

můžou bavit. A když je to zajímá, tak nepříjdou do kostela. Takže tady mají 

možnost si to rozebrat, sjednotit a je to jedině dobře. 

 

A v rámci klubu pracuje nějaké salesián? 

Ano, jeden tu je. 

 

A jak myslíš, že to děti vnímají? 

Oni ho jako kněze neberou, oni to vůbec neví. On je takový, jaký je, takže 

oni to ani nepoznají. Ale pokud chtějí řešit nějaké duchovní věci, tak většinou 

buď kolegyně, nebo já je na něj odkazujeme, pokud to samy nejsme schopny 

pořešit. A ti, kdo to ví, jdou rovnou za ním. Myslím si, že je to dobré, že tam je, 

ale dát to spíš nějak víc na vědomí. Otázka jak, ale je to dobré určitě. Kdyby 

jich tam bylo víc, tak je to jedině supr, ale to už těžko říct, jestli to jde do té 

sociální práce nebo ne. 

 

PL2 

O co si myslíš, že lidem v salesiánských nízkoprahových klubech jde? 

Myslím si, že jim jde o to, jak to píšeme v těch našich manuálech. Kde je 

poslání, tak tam píšeme, že naše snaha je pomoci klientovi rozvinout ten jeho 

život. Pomoct mu, aby on byl schopen ten svůj život nějak řídit sám, a aby tak 

trochu věděl, o co mu v tom životě jde. A to si myslím, že je obecně poslání 

nízkoprahů a salesiánských možná ještě o to více.  

Don Bosco vždycky říkal, a to se mi líbí, takže to po něm opakuji často, že by 

chtěl, aby lidi byli dobří křesťané a poctiví občané. A dobrý křesťan pro mě 

neznamená ten, kdo chodí pravidelně do kostela, ale ten, komu záleží na tom, 
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jakým způsobem žije, že prostě má na vědomí nějaké morální otázky života, že 

když se po čase otočí nazpět, že nemusí nijak zásadně litovat. Jo, tak jsou věci, 

který nezvládnem, ale aby musel nějak zázadně litovat toho, co v životě udělal 

nebo si říkal, proč já jsem to udělal takhle. Takže by bylo hezký, kdyby se nám 

povedlo preventivním způsobem ty lidi vést tak, aby nemuseli ty své životy tak 

šíleně překopávat a převracet. Tak to je taková ta rovina, pro mě až jako 

křesťanská, čili vědět jak žít nebo spíš vědět o co mi v životě jde a snažit se za 

tím jít. Tak to je ta křesťanská rovina a potom jako být poctivý občan. Tak 

uvědomit si, že tady nežiju sám v té společnosti, že jsme tu s lidma, a tak jak 

žiju já, tak je důležitý i pro ty ostatní. A to bych řekl, že je právě hodně často na 

těch mladých lidech vidět, že oni tohle vůbec nevnímají.  

Teď jsme zrovna v pátek řešili, že tady děcka venku na lavičce kouří, pijou a 

je to vlastně lavička hned u paneláku, a ty lidi se tam skoro bojí jít okolo, 

přitom tam bydlí. A to je absurdní. A když se s těma děckama bavíš, proč tam 

sedí, tak oni nejsou ani sto pochopit, že mě to třeba může vadit, nebo že těm 

lidem to vadí. Jako by neměli prostě pohled dál. Takže být poctivý občan, 

znamená vnímat tu společnost, žít pro lidi a s lidma, tak aby proto sami 

vědomně něco dělali. A to se mi jako líbí na tom, jak to ten Don Bosco říká a 

řekl bych, že je to uchopitelný v dnešním životě. A pro mě to jako je nějakej cíl, 

i když těžko ověřitelnej.  

Teď tady byla paní a ptala se, jakým způsobem ověřujeme, že to naše 

konání má nějakej smysl. Já jsem jí na to ale neměl co říct. Jak tohle ověříš? 

Prostě doufáš, že to, co děláš ten smysl má a tečka. Nevím, co k tomu říct víc. 

Asi takhle obecně. 
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Myslíš si, že je prostředí salesiánských NZDM přitažlivé pro děti? Pokud ano, 

čím? 

Jo, řekl bych, že jo. Asi první, co mě napadne, je řekl bych, nadstandartní 

vybavení většiny těch klubů. To když srovnám ty nízkoprahy tady, tak od 

prostor až po vybavení materiální, věřím, že na tom jsme dobře docela. To 

důležitý, co si myslim, a řekl bych, že to i souvisí s tou atraktivitou, třeba je tu 

dostatek lidí na place. Že tam jsou nejen zaměstnanci ale i dobrovolníci, a že se 

snažíme nebýt jenom hlídači, ale spíš kamarádi. To myslím, že může být 

atraktivní pro ty děcka, že oni můžou tím spíš vidět, že tobě třeba o mě nějak 

jde. Další věc, která se mi zdá, a to taky hodně souvisí s tím salesiánským, je 

takovej ten obecnej přístup. Don Bosco tomu říká laskavost.  

Takže ty lidi se snažíme vnímat bez všech těch obalů okolo. Prostě je tady 

Franta, je to člověk, je to kluk, kterej má problémy, ale chci, aby tady chodil, 

mám ho rád. Vím, že ten jeho život je nějak složitej, ale nebudu odsuzovat 

Frantu proto, co dělá, ale odsoudím jenom to, co dělá...,jestli mi rozumíš. 

Neodsuzuju Frantu, ale to jeho konání. A zdá se mi, že to ty děcka hodně 

vnímají.  

Zkusím to dokumentovat na jednom příkladu. My tady máme jeden 

nízkopraháč, ten nebudu jmenovat, ve městě, kam chodí asi, řekněme třetina 

stejných klientů jako k nám. A ti klienti, někteří z nich, neříkám samozřejmě, že 

všichni, ale někteří tam dělají bordel, doslova. Že je musí čas od času vyhodit, 

dát jim nějaký zákaz, a za rok a půl, co jsou tady, tak byl jeden jediný problém s 

těma klukama. A zamýšlíme se nad tím, čím to tak asi je. Rozhodně ne tím, že 

bychom my byli skvělí atd, ale myslím si, že je to zaprvé takovým členitějším 

prostorem, kterej máme, tím, že nás je tu dost a na každým místě se snažíme 

být. No a hlavně to, že my se nesnažíme je hlídat a myslím si, že oni to pak 
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vnímají.  

I když to není o tom, že jsme ti věčně se usmívající a všechny přijímající, ale 

to obecný nastavení tady je takový. Vnímat a brát je takový jaký jsou a snažit se 

spíš s nějakým takovým předkrokem. Než někoho odsuzovat, protože je cigán, 

tak mě spíš bude zajímat, jak on žije, jak komunikuje a teprve potom si udělám 

nějaký obrázek, jestli teda to, že je cigán nebo to, že je takovej, tak má nějakej 

důsledek pro to moje hodnocení. A to si myslím, že je znát, a že to je atraktivní 

pro ty děcka.  

Nevím, nakolik oni sami to nějak cíleně reflektují nebo jestli je to jenom 

nějaký intuitivní, že prostě se tady nějak cítí líp, ale když se s nima tu a tam 

bavíš, tak oni jako říkají,to mě docela potěšilo, i když na první poslech mě to 

trochu zarazilo, co by sociálního pracovníka... Tak právě mluvili o tom jiným 

nízkopraháči, a tam je to tak, že docela často přijdou ty zaměstnankyně, jsou 

to samý ženy tam, proti ženám nic nemám, ale tu a tam nějakej chlap není 

špatnej. Tak o nich říkají ty děcka: „no oni si s námi chtějí povídat“ dvakrát za 

tu službu, že za nima přijde nějaká ta pracovnice a řekne: „Hele my jsme si 

dneska ještě nepopovídali, tak pojď“, a že oni samy to ty děcka vnímají, jako 

nějakej nucenej kontakt. A oni pak říkají: „vy nás tady nenutíte, abychom si s 

vámi povídali“.  

Tak v první chvíli jsem si říkal, tak to je v pytli, my bychom si s nima měli víc 

povídat jako cíleně, a pak jsem si říkal, že to je možná dobře. Že jako my se s 

nima bavíme, to je jasný, ale že to není takový to „musím mít další čárku, další 

kontakt“.  

A to bych řekl, že je taky hodně vidět, aspoň v tom našem klubu, já to 

takhle vnímám v kontextu toho druhýho a pro ně je to nějak motivující a kvůli 

tomu sem chodí. 
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A čím si myslíš, že se ty salesiánské kluby liší od těch běžných? 

Jednak bych řekl, že je tu to formální, což je to vybavení a prostory, to bych 

řekl, že určitě. A pak bych asi řekl takový to salesiánský. Jednak ta asistence, 

takový to, že seš tam s těma děckama a tečka jako. Že jsme na place s nima. 

Pro mě třeba není cíl si s těma lidma za každou cenu popovídat, ale být tam 

jako jo.  

Připadám si někdy hloupě, když tam tak jako sedíš třeba dvacet minut a oni 

si tam hrají ten fotbal nebo co a ty třeba nemáš chuť se úplně zapojit a oni ti 

taky neřeknou, ať se zapojíš, tak to tak jako nehrotíš, ale jsi tam. Tu a tam si 

někdo přisedne nebo tam vznikne nějaká situace, na kterou spontánně 

reaguješ, a přijde mi dobrý, že se dbá na to, aby všude někdo byl.  

Tady jak to máme členitý tak různě, tak je ideální, když je nás pět, to je 

takový nejlepší, že pak na každým místě může být někdo, víš co se kde děje a 

nejde o to, aby my jsme ty děcka hlídali, ale abychom měli přehled o tom, jak 

oni tady tráví ten čas, o co jim vlastně jde, jestli se chtějí jen zašít někde na 

žíněnky, tak proto tady úplně nejsme.  

Takže ta asistence, tu vidím jako hodně důležitou věc. Být tam, být tam k 

dispozici. Asi tak bych to shrnul. A další významná věc je ta laskavost, že fakt ty 

děcka přijímáš, aspoň se snažíš se na ně koukat bez těch brýlí předem, 

nehodnotit když nemusíš. To bych řekl, že je dost specifický u salesiánů.  

Taky bych řekl, že specifický je, že byť je to církevní zařízení, tak si myslím, 

že se je nesnažíme obracet na křesťany, což je modle mě taky hrozně důležitý. 

Někdo to vidí jako škodu. Ne, že je neobracíme, ale že je třeba málo těch, kteří 

se nechají pokřtít a to jsou podle m taky měřítka takový úplně úchylný. Ale 

přesto všechno bych řekl, že to prostředí je nějaký, řeknu to, spirituální, ale 
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nemyslím nabitý nějakým duchovnem, ale třeba otevřením se pro nějaký 

hodnoty. To asi v jiných nízkopraháčích je taky, ale já to třeba u nás vnímám 

hodně a tím myslím i další sal. Střediska. Že nám jako není jedno, o čem ty 

děcka přemýšlí. Jedna věc jsou ty výkony a všechno, co musíme, abychom tu 

službu mohli nějak dobře provést, ale druhá věc je, aby oni ten život mohly 

nějak uchopit. A nedílnou součástí toho, jsou ty hodnoty. A tím, že my se třeba 

tváříme jako křesťanský zařízení a jsme takoví, ale netlačíme to do nich, tak že 

ale formou té nabídky se to tu a tam objeví a to bych řekl, že je taky důležitý. 

My tady máme jednak ty slůvka na konci klubu a jednak se snažíme využívat 

takový ty svátky během roku – Vánoce, Velikonoce, dušičky a takový a fakt je 

vidět, že to ty děcka nějak oslovuje. Ne, že tamhle v kostelíčku bydlí Pán Bůh, 

to je úplně jedno, ale to jsou věci, které se nějak potkávají se situací jejich 

života.  

A to si myslím, že je důležitý, že oni mají možnost přemýšlet nejenom o 

tom, co si dneska večer zakouří nebo se kterou si vyjdou, ale to, že ten jejich 

život má tenhle směr a mohl by bejt jinej, protože má třeba příklad někoho od 

vedle. To bych řekl, že je dost salesiánský, specifický pro nás. Já bych to možná 

chtěl, aby to tak bylo. 

 

Ty jsi salesián a jsi s klienty v přímém kontaktu. Obracejí se na tebe třeba v 

nějakých duchovních záležitostech? 

Tu a tam někdo. Ale nemyslím si, že je to proto, že jsem salesián. Aspoň tak 

jak to tady sleduju. Spíš větší rozdíl pozoruju v tom, že jsem chlap. Stalo se mi 

to asi dvakrát, že někdo přišel fakt s cílenou nějakou duchovní věcí, ale bylo to 

prostě proto, že jsem měl pohřeb jejich babičky, takže se to nabízelo a pak 

jedný holce umřel nějakej strejda, anebo po těch dušičkách. To jsme měli 



 

78 

 

takový program v kostele, kde klienti zjistili, že jsem teda ten kněz a měli 

potřebu řešit tu sexualitu, tak to bylo zajímavý. Ale v těch duchovím věcech 

nepozoruju nějaký zvláštní nebo nadprůměrný výskyt otázek tohoto druhu na 

mě, protože jsem salesián. 

 

Myslíš si, že děti vnímají, že jsou v církevním zařízení? 

Myslím si, že ani ne. Oni to tu a tam totiž jako zjistí. Samozřejmě se to dozví, 

při takových těch prvokontaktech a těch základních informací. Tu a tam, když 

jsou tady ty Velikonoce atd., ale třeba na to narazíme občas na tom večerním 

slůvku, kdy zjistí, že třeba pracovníci chodí do kostela nebo že já jsem kněz. Tak 

se tomu tak jako diví a my jim na základě toho připomeneme, že jsou v 

církevím zařízení. Ale oni to neví nebo to spíš nijak zvlášť nevnímají. Tu 

samotnou prostou informaci, že jsou v církevním zřízení. 

 

Myslíš, že se dá skloubit poslání salesiánů tzv. pastorace mládeže se sociální 

prací na klubu? 

Já jsem s tím měl trochu problém dřív, než jsem se dostal do nějakýho světa 

sociální práce. Já jsem v tom teprve půl roku, takže jsem v tom stále nováček. 

Ale měl jsem takovou jakousi obavu, že ty standardy ti tu práci natolik omezí, 

že nebudeš moct dělat nic jiného, než co ti tam předepíšou. Což vůbec není 

pravda. Naopak bych řekl, že ta služba tak jak je nastavená, to že ten klient by 

měl mít smlouvu, nějaký plán, že to všechno je pro tebe i pro něj šance k tomu 

bavit se o těch životech.  

Já jsem před tím byl vždycky jenom ve volnočasových klubech. Tam máš 

nějakou skupinku lidí, se kterými se bavíš a pak takový ty, který pozdravíš a 

moc je neřešíš, protože si buď nerozumíte, nebo si spíš rozumí s někým jiným. 
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A tím, že tady je to sociální služba, tím že si musíš vést nějakou dokumentaci, 

musíš se i nutit do toho rozhovoru, tak i tahle povinnost může být šance pro to 

ten čas jeho životu věnovat. Takže tohle je myslím docela dobře skloubitelný. 

 Je přece spousta věcí, který si ty můžeš v rámci aplikování těch standardů 

nastavit, pokud to bude pro dobro toho klienta a on s tím bude souhlasit, tak 

pak proč to tak neudělat. A vnímám to jako docela dobrej nástroj, jak se těm 

dětem skutečně věnovat.  

Samozřejmě je možný, takový to měřítko, který jsem říkal na začátku a byl 

jsem toho svědkem, že se salesián farář přišel zeptat do střediska: „Kolik tady 

máte křtů?“. Já jsem mu říkal, že to vůbec neřeším, kolik je tady křtů a on: „jak 

to? Já ti řeknu úplně jasně kolik mám křtů. Je jich třeba 250 za rok“. A tím chtěl 

říct, že to dělá dobře tu práci, protože má jasný výsledky – hromadu věřících. A 

co mám já? To si myslím, že je hrozně špatnej pohled. Kdybychom podle 

tohoto měli měřit naši práci a chtěli mít továrnu na křesťany, tak to bych asi 

fakt dělat nemohl. A taky jsem nad tím samozřejmě přemýšlel, protože to 

dostáváš zprava, zleva a někdo má i tenhle extrémní názor, druhej, zase jinej, 

že třeba nemá vůbec smysl o pánu Bohu mluvit a tak. Člověk nad tím přemýšlí, 

v rámci toho studia. Nad tím, co mě bude sedět víc, jestli práce v nízkopraháči 

nebo ve farnosti.  

Říkám si, že když vezmu ty děcka z farnosti sem, tak jsou to z 80% Romové, 

kteří všichni tak nějak o pánu Bohu vědí. Všichni s ním nějak počítají, i když ten 

pán Bůh je takovej všelijakej, ale to je jedno, ale je tam. Když se bavíš s těma 

ostatníma, tak pro ně v naprosté většině taky něco existuje nad nima. Taky si 

nemyslí, že jsme tady tak jako vrženi do toho světa, ale spíš je to pro ně otázka 

nějakých životních hodnot nebo otázka nějakého směřování a smyslu života. Já 

si myslím, že je právě důležitý se po těhle věcech ptát. Přece nebude mým 
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cílem pokřtít Martina, když on nevychází s rodinou, nechodí do školy, hulí a 

každý týden chodí s někým jiným, tak sice jako může být dobrej pokřtěnej 

katolík, ale k čemu to využije? Takže si říkám, že je spousta věcí, který jsou 

důležitější než si udělat čárku do kolonky. A vůbec nemám výčitky nebo dojem, 

že by tahle skupina lidí, co sem chodí, tak nebyla ta správná. Jak se mluví o té 

nejpotřebnější mládeži. Jsou to tady tihle, co o pánu Bohu nechtějí nic slyšet. 

Mě to ale nezajímá, jestli chtějí slyšet o pánu Bohu. Oni mají nějaké problémy 

a my jim můžeme nabídnout spolupráci, a jestliže se ten jejich život usadí v 

nějakých alespoň rozumných sociálních kolejích, pak můžeme přemýšlet o 

tom, co budou dál v tom životě dělat, od práce až po hledání partnera a 

smyslu života.  

Takže jestli jsou standardy skloubitelné se salesiánskou prací, tak si myslím, 

že jsou. Že je to naopak zajímavá výzva, jak to pochopit. 

 

ČB1 

O co si myslíš, že lidem, kteří se podílejí na přímé práci (pracovníci, 

dobrovolníci, salesiáni) v salesiánských nízkoprahových klubech jde? 

Já si myslím, že jim jde o ty děti. Záměrně říkám, že ne o klienty ani 

uživatele, protože si myslím, že tam jde o ty děti a o ten dobrý zájem. To si 

myslím, že je na prvním místě a nic jiného tam není. Když to člověk srovná, 

z mé zkušenosti s kontaktama jiných nízkoprahových zařízení pro děti a 

mládež, tak mám kolikrát pocit, že tam jde kolikrát o ty peníze, víc o klienty 

jako čárky, než o klienty jako děti.   

 

 

A čím si myslíš, že je tohle prostředí pro děti přitažlivé? 
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Myslím si, že dobrou rodinnou a přátelskou atmosférou. Nevím, jak to 

popsat. Takovým tím duchem. Říkají to nejenom děti, ale i ti dospělí, když sem 

přijdou, že je tu něco hrozně příjemnýho, něco hrozně pěknýho, co je sem fakt 

táhne a proč se jim tu líbí. Určitě i ten kolektiv těch pracovníků všech nejenom 

těch, se kterýma se setkávaj přímo v tom klubu, ale když to vezmu, tak vrátná, 

uklízečka, údržbář, že prostě celá ta atmosféra je tady hodně přátelská a 

myslim, že se tady cítí bezpečně.   

Pak určitě ty aktivity, ale myslím si, že v dnešní době je těch aktivit všude 

tolik, a tak široká nabídka, že tu nemáme, když to řeknu, nic extra, kromě teda 

té horolezecké stěny, která je hezká, která sem může táhnout si vyzkoušet. 

Jinak si myslím, že třeba počítače, ty maj doma, není to žádná extra nabídka, 

která by je sem musela táhnout, ale myslím si, že sem jdou právě za tím 

pocitem toho bezpečí a toho dobra tady a možná, protože děláme taky 

s romskýma dětma, tak tam třeba takový to duchovno. Oni jsou v tomhle tom 

takový specifický a myslím si, že určitá nabídka té duchovní stránky tady je, 

takže třeba i proto. Myslím si, že to jinde nemaj, a že to pro ně může být velké 

lákadlo. 

 

Vnímáš nějaké rozdíly mezi selesiánskými nízkoprahovými kluby a jinými? 

Když řeknu svůj osobní pocit, tak jsem nebyla ráda, že jsme vstoupili do 

nízkopraháčů. Bylo to tím, že já teda taky do dneška nejsem sociální 

pracovník, takže možná z mé strany i nepochopení tý služby, ale mě ta služba 

přijde možná špatně nastavená, možná se tam pak tlučou normy a standardy, 

který my musíme splňovat. Já tady s tím úplně nesouhlasím, protože ty 

standardy a normy nízkopraháčů jsou o těch čárkách, klientech a výkonech a 

já si myslím, že i takhle starý děti, který do těch nízkopraháčů chodí a jsou 
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kolem těch 16ti let, že nemusí být škatulkovaný jako klienti nebo uživatelé, 

který mají nějaký problém, ale že potřebují obyčejnou hru, ještě se pořád 

vyblbnout. Primárně potřebují nějaký prostor, kde se budou právě cítit 

bezpečně, a kde si budou moci hrát bez toho, aniž by je někdo označoval za 

klienta, a že jakmile nemá smlouvu, že ho vyřadíme. To mi přijde trochu 

nešťastný v těch nízkopraháčích. To vidím jako velký rozdíl.  

Taky mě trochu mrzí, že jich vzniklo, v tý době, kdy se na to dostávali 

peníze z toho individuálního projektu, spousta nízkopraháčů na místech, že to 

prostě vzniklo bez jakéhokoli monitoringu. Prostě najednou byly peníze, tak 

pojďme teda si udělat nějaký nízkopraháč, a když už ho máme, tak teda z toho 

musíme vyždímat nějaký peníze. Nikoho asi moc nenapadlo, jestli tam ty děti 

budou chodit, a proč je to postavený, a co se tam vlastně bude dělat. Ale to se 

teď možná změní. Teď, když nebudou peníze, tak ty nízkopraháče možná 

odpadnou.  

Každý tu práci dělá malinko jinak, i když by měl vlastně stejně, ale když se 

všichni sejdeme, tak těžko hledáme společnou řeč. Protože my třeba jako 

salesiáni opravdu vidíme, že jsme někde jinde. Nevím, čím to je přesně. Možná 

tím, že na ty děti pohlížíme opravdu jako na děti a ne jako na klienty a čárky. 

Všichni tam mají snahu a tendenci nějak se jako sdružovat, aby bylo snadno 

čitelný ty jejich výkony a mohli dostat ty správný peníze, protože to taky 

způsobil kraj nebo magistrát, který rozdal peníze všem naprosto stejné. Jim 

bylo jedno, jestli je to nízkopraháč takhle velký, nebo malý. Takže tím pak zase 

měli všichni tendence vymýšlet hodnocení, jak teda se ty peníze budou 

rozdělovat a po nějakých minutách, jak často stráví s tím klientem. To mi 

přijde trochu jako neštěstí a myslím si, že v tom nízkopraháče mě osobně vadí. 
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Ty děti, tak já je pořád beru jako děti, i když je to mládež, tak pořád 

potřebují prostor pro tu hru, aby měli prostor pro nějaký svůj život, protože si 

myslím, že to v dnešní době mají hodně těžké. Ty tlaky jsou na ně obrovské a 

rodiče na ně kašlou, což je také dobré podívat se do té rodiny. Což je dobré 

tady u těch salesiánů, nevím, jestli to mají všichni, ale my s těma rodinama 

taky spolupracujeme, což jde vlastně taky proti tý nízkoprahovosti, že my víc 

jdeme do hloubky, jdeme do tý rodiny, bavíme se s těma rodičema a oni jsou 

za to naopak rádi. Možná je to taky specifický tím, že máme víc romských dětí, 

kde přeci jen ta rodina, ta komunita je pro ně důležitá. Takže my pracujem i 

s rodinou, což si myslím, že je taky těžko soudit dítě a nějak ho řešit, když 

vlastně vůbec nevím, co má za sebou, kde bydlí.  

Když jdu za učitelema do škol, tak říkám: „buďte rádi, že to dítě je takový, 

protože kdybyste viděli tu rodinu, tak ještě budete rádi, že to dítě je takový.“ 

Já ty děti obdivuju, že ještě dokáží takhle žít, když vidím to, v čem žijí. No, 

nekoukáme na toho človíčka jenom z jedné strany, ze strany sociálních služeb, 

že musíme okamžitě pomoct, ale ono dost často se to vyřeší tím, že mu dáme 

prostor, který tady má a popovídá si s ním. Protože s těma mladýma lidma 

málo kdo mluví. Rodiče si myslím vůbec, ve škole se taky na jejich názor moc 

neptají, i když by to tak mělo být. Takže i to, že tady mají prostor popovídat si 

a přijetí toho, jaký jsou, že jim neříkáme musíš být takový a takový, ale že i 

s tou špatnou minulostí, se kterou přijdou, tak my je berem. Že toho člověka 

berem takového, jaký přijde.  
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ČB2 

O co si myslíš, že salesiánům, popřípadě pracovníkům salesiánských 

nízkoprahů jde? 

Tak já to budu brát na sebe a na nás. Já vnímám, že nám jde o to, abychom 

se s děckama nějakým způsobem zabavili, vyplnili jim volný čas a musím říct, 

že i trošku, aby tu měli i ten výchovný charakter, jako naučení nějakých 

pravidel. A vytvářet takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně, a aby cítili 

náklonnost od nás nebo ode mě. Třeba že s nimi hodně komunikuju, že se 

pořád ptám, co dělají, jak se mají. I to řešíme. Ta sociální práce, my to řešíme 

hodně individuálně, takže neřešíme moc skupinovky a neřešíme až tak tu 

technickou stránku, ale spíš tu praktickou. Takže se hodně bavíme o životě a 

tak.  

 

Jsou u vás na klubu nějací salesiáni? 

Co se týče selesinánů, kteří k nám dochází, máme 2 stálé dobrovolníky, tak 

vidím, že je to super, že je to taková ta složka – oni tu působí jak otcové hlavně 

pro ty kluky, protože nám sem chodí víc kluků, než holek, a pro ty kluky je to 

takovej ten mužskej charakter, kterému se mohou svěřit. Třeba mě se pak 

svěřujou víc, když potřebujou něco vyplnit nebo tak, takže je to spíš takový 

napůl a je to výborný. Výborně se to doplňuje. To vidím, že pak naši kluci 

chodí i na přijímání, na zpověď. Je to hodně tím, že ten Milan, který u nás je - 

je tu hodně neformálně, je tu jako dobrovolník a jako jeden z nás, takže oni 

mají tu možnost a není to násilný. Nevedeme tu žádný přednášky, debaty, nic.  

Ale oni ví, že je tady a někdy chodíme třeba do kostela se podívat, když oni 

chtějí, ale není to nic násilnýho. Takže oni mají tu možnost a mohou ji kdykoli 

využít. 
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A využívají to klienti? 

Jo, využívají, ale cítím to hodně fakt naučení ňákejch pravidel a hranic. 

Protože když to třeba cítím v jiných nízkoprazích, tak když si přečtu ten zákon, 

tak vnímám, že by mohli v podstatě úplně všechno, ale vzhledem k tomu, že i 

náš nízkoprah vzniknul napřed jako oratoř a potom se předělal jako otevřený 

klub a teprve potom jako nízkoprah, tak ty děti se sem vrací už jenom díky té 

tradici a kvůli tomu, že je tady nějaké společenství, který mají rádi, a proto nás 

vyhledávaj. Že traba ty maminy, který maj dvouletý děti, tak k nám začaly 

chodit na odpolední klub a to už jim je ňákejch dvacet. Takže je to taková 

tradice. Cítím to hodně osobní, než jiný sociální služby nebo jiný nízkoprahový 

klub, nesalesiánský, tak to cítím hodně neosobní. Tenhle víc příjde na bázi 

vztahu a na bázi nějakých společných cest. 

 

Myslíš si, že se selesiánské kluby v něčem liší od těch běžných? 

Ten náš jo, ostatní když jsem teď třeba, z Kobylis Adam byl se mnou 

v Německu, jsme tvořili projekt One, tak tam mi to příjde taky hodně, tak je to 

velký město Praha, my jsme jiný, hlavně my tu působíme na jedné oblasti a 

můj kolega, ten zná ty děti  od malička. A odlišují se, já si právě myslím, že je 

špatně, když říkáme, že se odlišujou. Protože já kdybych byla klient nebo 

uživatel, tak bych tohle chtěla v každém nízkoprahu, aby se se mnou každý 

bavil jako s rodinou, jako to přátelský, protože těm dětem hlavně chybí ty 

rodinný vazby a tak, i když romská rodina je taková velká tradice, ale pořád je 

to tam takový, že vyrůstali na tý ulici a myslím si, že to tady fakt jako hledaj a 

my jim to umožňujem. Třeba tady u nás je ještě jeden nízkoprah v ČB a tam 

cítím, že nemají takový navázaný vztahy a hlavně si myslím, že s tou romskou 
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mládeží se nedá jinak pracovat, než na bázi utvořenýho vztahu. Protože když 

tam není ten vztah, tak se s nimi člověk ani nedomluví, oni nevěří. Takže si 

myslím, že je to ta dobrá cesta, ale paradoxně v nízkoprahu by ten vztah 

neměl být navázaný. Ten člověk by měl přijít, využít službu a potom bychom 

se s ním měli rozloučit, abychom netvořili závislost na službě. Ale tady u nás je 

to taková selesiánská rodina, ale já to třeba tak jako neřešim, ale vnímám to 

tak, že je to pro ně takový to přátelský a rodinný prostředí.  A hlavně, není to 

uměle vytvořený. Prostě je to tady a má to nějakýho ducha. 

 

Takže si myslíš, že se líší? 

Jo, ale podle mě je to škoda, že se liší. Je to škoda, protože všeobecně si 

myslím, že ve společnosti obecně jsou vztahy hrozně oploštěný a těm mladým 

lidem to chybí. Oni si hrají na hrozný tvrďáky, ale přitom, když tady o něco jde, 

tak ten kluk je tady schopný se rozbrečet a je mu 19 a prostě potřebuje 

pomoct a nemá to doma komu říci. Přitom říká táta, máma, všechno, ale nic. 

Takže je to škoda, že se liší. 

 

Čím si myslíš, že je tohle prostředí pro ně přitažlivé? 

Tak pro naše děti určitě, protože tu mají hlavně hudebnu, která je hodně 

dobře vybavená díky různým projektům. Jak já to vídím, tak to, co oni umí, tak 

tady mohou rozvíjet, což mě se taky strašně líbí. A samozřejmě tělocvična. 

Mají tady možnost různě si vybít energii, moc dobře ví, že tady mohou, když 

budeme dál spolupracovat se i někam podívat na výlet. To prostředí je pro ně 

zajímavý už jenom těma volnočasovkama, že je nalákáme a u nás je to ještě 

tím, že ví, že jsme hodně ochotný jim pomoct. A my si moc dobře 

uvědomujeme, že jdeme až za tu hranici sociálního zákona. Že to není jenom o 
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tom, že ho pošlem někam, dojdi si vybrat brigádu, ale hledáme to s ním, 

obvoláváme. Moc dobře si toho jsme vědomi, že je to až nad rámec, že nás to 

o hodně i víc vyčerpává a nezbývá nám čas, že jsme víc v práci, ale zase to 

cítíme hodně potřebný, protože chceme pracovat s tou komunitou. A my 

jakmile někoho odmítneme, tak mám pocit, že se nám zavřou dveře všechny. 

Takže ne, že bychom byli těmi dětmi vykořisťovaný, že by nám dávali ultimáta, 

ale máme to tak nastavený a oni taky moc dobře ví, co můžou a co nemůžou. 

Když například se 2x domluvíme na schůzku a on opět nepřijde, tak jako čau. 

Takže si myslím, že to fakt cítí jako oporu. Některý děti chodí i do jinýho klubu, 

který není selesiánský, ale když je fakt jako problém, tak přijdou k nám. Ale u 

nás 100 %, co je pro ně zajímavé, je ta hudebna a je nejvíc narvaná místnost. 

 

ZL1 

O co si myslíte, že lidem, kteří se podílejí na přímé práci (pracovníci, 

dobrovolníci, salesiáni) v salesiánských nízkoprahových klubech jde? 

Já mám takový pocit, za tu dobu, co tady pracuju, což jsou zhruba 3 roky, že 

nám a myslím, že i ostatním jde o ty lidi. O to, že mají nějaký životní příběh s 

nějakou zápletkou, která je přivádí k nám. No a ten cíl je pomoct jim stou 

zápletkou, nějak ji rozmotat. Zároveň tady být pro ně jako taková ta podpora 

vůbec v tom životě v tom období dospívání. Tohle konkrétně máme i jako 

poslání té naší organizace. Takže nám jde o ty děti. 

 

Myslíte si, že je prostředí salesiánských NZDM přitažlivé pro děti? V čem si 

myslíte, že tato přitažlivost spočívá? 

No, to je dobrá otázka. Přitažlivé je, i když je specifické od těch klubů dole 

ve městě. Tady se to v podstatě diametrálně liší. Jednak když sem chodí, vidí 
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ten barák, vidí kostel, ty obrovské prostory, které tu jsou. Vnímají tu odlišnost, 

to specifikum a také to, že to prostředí vypadá tak nějak čistě a udržovaně. I 

oni si ho postupem času hýčkají, berou ho trošku za svůj. Vnímají odlišnost 

toho interiéru. To že je to tady hezký, že to není rozbitý, nejsou počmáraný 

zdi, nemůže se tu ledacos ničit. Myslím si, že jedna z věcí, která je sem láká, je 

i vybavení. Třeba hřiště, který tady je. Ta velikost. To v ostatních nízkoprazích 

prostě nenajdou. To je výhoda toho našeho konkrétního. Nedávno jsme tady 

měli turnaj mezi nízkoprahy z celého zlínského kraje a toto konkrétně tu 

zaznělo. To že máme velké hřiště a bar. Myslím si, že to je jedna z možností, co 

tu ty děti láká, ale nejvíc je asi lákají ti lidi tady. Dobrovolníci, pracovníci. To si 

myslím, že je hlavní lepidlo, proč. Někteří sem chodí od dob, co to tu funguje, 

nějakých 10, 11 let a stále třeba chodí, byť už třeba nejsou uživatelé sociální 

služby, ale jednou třeba za rok, když mají čas, jdou kolem, zastaví se, řeknou, 

jak žijou. Vyhledávají ty pracovníky. Jednak proto, že spolu prožili kus života a 

rozpletli nějaký ten uzel na tom jejich životním příběhu. Že jsou to bývalí 

uživatelé, takže tady dostali nějakou podporu, nějakou pomoc, když 

potřebovali. Vnímali to, že jim tady bylo dobře, potkali tu dobré lidi, byl to pro 

ně bezpečný prostor, mohli si tady zahrát spoustu her. Mají tady kus zážitků, 

které jsou pro ně dobré. 

 

Myslíte si, že se salesiánské NZDM nějak liší od běžných NZDM? 

 V čem může být rozdíl, ale nevím, jestli to vnímají i ti malí, je v tom, že tady 

ti pracovníci těch salesiánských klubů mají před očima ten vzor DB, jeho 

preventivního systému. Tak si myslím, že ta laskavost, to když tady dělají 

brajgl, i když by tady kolikrát neměli být, měli by dostat nějakou sankci atd. To 

že se za nima zajde a řekne: „podívejte se toto je blbě, my to tady nechceme, 
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ale taky vás nechceme trestat, alá DB. Tak možná toto je to specifikum. Ta 

vstřícnost, laskavost. To, co by třeba jinde nedostali. Jinde by je vyhodili. 

Myslím si, že ten základní rozdíl je v přístupu k těm lidem. Že tady, kde je 

známý ten preventivní systém, tak k těm děckám přistupujem spíš jako 

partneři, jsme ti blízcí, co jim chtějí pomáhat. Tohle mají ty salesiánský 

střediska prostě daný. Mají to v těch stanovách, ve svých vnitřních předpisech, 

protože to berou jako základ té práce. Když jsem se byl podívat nějakých 

jiných, nesalesiánských klubech, tak jsem tam viděl, že jejich vztah k děckám je 

podobný, ale co jsem si všiml, tak to nebyl ten základ. Základ tam měli 

vyloženě v té konkrétní sociální práci. Umět dobře najít zakázku, pomáhat ji 

řešit atd. Ale ten přístup, byť si myslím, že tu práci berou vážně a chtějí těm 

děckám pomoct, tak se k tomu preventivnímu systému dostanou. Ale to 

specifikum těch salesiánských nízkoprahových klubů je v tom, že tak trochu 

staví na tom osobním přístupu a na tom vztahu k těm děckám. Ve spoustě 

z nich jsou kněží, řeholníci. Je zvláštní, když přijedeme někam na setkání 

nízkoprahů a najednou mezi těmi sociálními pracovníky se vyrojí tihle chlapi. 

Tak to si myslím, že je takové naše specifikum. Tady v našem klubu se 

pohybují vlastně všichni z místní salesiánské komunity. Někdo jako pracovník, 

někdo jako dobrovolník. A pak jsme specifický tím, že máme na klubu hodně 

mladých dobrovolníků, kteří prošli animací nebo jsou z farnosti a podílejí se na 

fungování toho klubu. Jenom na klubu je jich asi 20, takže zastanou hodně 

práce a nepotřebujeme tolik úvazků. Jsou to zároveň vrstevníci uživatelů, 

takže pro ty děcka je to jednak příjemný a ta přítomnost dobrovolníků jim 

pomáhá nějak růst a dotvářet se. Takže si myslím, že jim to něco dává. 

Pro mě je tohle na jednu stranu práce, která živí mě a mojí rodinu, ale 

vnímám ji trochu jinak, než kdybych třeba prodával v obchodě. Cítím to trochu 
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jako svoje povolání, vkládám do té práce asi trochu víc energie, života a elánu 

a toho svého já. Pro mě osobně je ten rozdíl v tom, že tady pracuju a je to 

dobré, je to k něčemu. Má to zásady, které se mi líbí a kterým fandím a chtěl 

bych pokračovat v té tradici, tak jak ji začal DB. V tomto vnímám já ten rozdíl. 

Je to tedy asi něco navíc, je to ta atmosféra, která tady je. Že děti vidí vztahy, 

které máme mezi sebou a s dobrovolníky, že fungují na nějakém základě, který 

je daný a je to ten laskavý přístup. Ale já nemám příliš zkušeností s jiným 

nízkoprahem, takže možná je to všude stejné. 

 

Posláním salesiánů je mimo jiné také pastorace mládeže. Projevuje se to nějak 

ve vašem NZDM? 

Jedna věc je, to o čem jsme už mluvili. To prostředí. Že je klub v objektu, 

kde je kostel, tady v klubu máme taky kříž, je tu portrét Dona Bosca. Děcka 

vědí, že každý rok se slaví svátek DB, takže to vnímají, ale vědí, že je to nijak 

neohrožuje. Nikdo po nich nic nechce, nikdo jim to nenutí, takže to vlastně 

neřeší. Nicméně občas se najde někdo, kdo se v rozhovoru ptá, co to vlastně 

znamená, být salesiánem. Co je jejich práce, proč to dělají, jak se k tomu 

dostali. Takže ta konkrétní pastorace probíhá, ale není to globálně, ale spíš pro 

toho, koho to zajímá. Nebo když jsou významné církevní svátky, tak je to 

prostor se o víře bavit. 

 

ZL2 

O co si myslíš, že salesiánům, pracovníkům, dobrovolníkům a vlastně všem 

lidem, kteří se pohybují v nízkoprahových klubech jde? 

Myslím si, že o takový celkový rozvoj děcek, co sem přicházejí, po všech 

stránkách, fyzický, psychický i duchovní. Ono je to těžké nějak uchopit, ale tak 



 

91 

 

o to nám jde. Hodně dělá také prostředí, kam děcka přicházejí. Je tady hřiště, 

kostel, co tu taky někde stojí. Pak se tady spojuje, že tady mohou zaprvé trávit 

volný čas, je tu nabídka přátelství, vztahových věcí, pak vzdělávacích možností, 

přicházejí děcka, kteří potřebují něco doučit, s něčím pomoct, pak nějaké 

vztahové situace, např. v rámci her nebo různých skupinách, na což 

reagujeme, snažíme se na to nějak upozornit, že to ten člověk přehnal. Nebo 

oni přicházejí s různými svými životními situacemi. Taky vědí, že jsou pod 

kostelem, tak se nás občas ptají, co děláme, protože já se třeba pohybuji 

nahoře v kostele, mám mše, tak mě tam vidí a ptají se, co tam dělám. Taky 

tady prožíváme Velikonoce, Vánoce, slavíme dona Bosca, jako našeho 

zakladatele, pro kterého byla důležitá také ta náboženská stránka, takže děcka 

tady můžou vnímat tuhle rovinu. No, já nevím, co ještě… 

 

V  čem si myslíš, že jsou ty kluby přitažlivé pro děti? Jsou pro ně něčím 

přitažlivé? 

Já si myslím, že přitažlivé může být bezpečné prostředí, kde nenarazí a pak 

přístup dobrovolníků a zaměstnanců, kteří se snaží vytvářet to zázemí tady. 

 

A myslíš si, že se tyhle salesiánské kluby nějak liší od běžných nízkoprahů?  

Nevím, já jsem právě žádný klub nenavštívil, já jsem v nízkoprahovým klubu 

teprve od října. 

 

Kdyby sis to tedy zkusil představit, popřemýšlet o tom, co by tady ve vašem 

klubu mohlo být jiné? 

To se těžko vymýšlí, právě. Je tu kostel a salesiáni, jiné může být tedy 

prostředí a lidi. Já zkrátka nevím, jak bych to mohl uchopit. 
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Já to chápu, asi se ti to těžko říká, když není žádné srovnání. A mohl bys mi 

tedy alespoň popsat, jaký je vztah mezi dětmi a pracovníky? 

No, tak co je asi netypický, nebo není typický všude, je už jenom nabídka 

tykání. To asi v klubech je možná všude. Ale pak je tu taky to, že děti tu 

neprožívají jenom výchovné chvíle, ale také ostatní čas. Není to jenom o tom, 

že je tu někdo, kdo s nima dělá smlouvy, ale ten, kdo s nima dělá smlouvy, tak 

s nima pak jde hrát pinec, kde probíhá další seznámení.  

Jiné to tu může být také v takové té salesiánské myšlence, tím duchem 

dona Bosca. 

 

A jak se tady ta myšlenka projevuje? 

Tak my se jí snažíme naplňovat. 

 

A jak? 

Tak nějak svým životem. My se inspirujeme životem dona Bosca, tím co on 

prožíval v té Itálii s těma dětma, který neuplatňoval nějaký systém trestů, ale 

který vnímá druhého a předchází určitým situacím. Takový je náš přístup. 

 

Takže si myslíš, že se tu projevuje ten tzv. duch dona Bosca? Myslíš si, že děti, 

co sem chodí, to můžou nějak vnímat? 

Já myslím, že je to hodně pro nás: salesiány, dobrovolníky. Děcka to myslím 

můžou prohlédnout, ale není to o tom, že bychom o tom s nimi nějak 

promlouvali. Máme takové ty Don Boscovi čtyři pilíře hřiště, školu, farnost a 

domov, které se snažíme vytvářet, tak to je pro nás, a to chceme nějak 

uplaňovat v těch činnostech, co tady máme. Aby se tu děti cítily dobře, aby se 
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něco naučily, měly dobrou partu mezi sebou, aby se třeba dozvěděly o tom, že 

člověk má taky nějakou dimenzi náboženskou, na které my hodně stavíme. 

 

Narážíš někdy v klubu na duchovní potřeby dětí? 

 

Někteří přicházejí, protože se ptají konkrétně, mají dokonce nějaké ponětí 

o duchovní stránce. Třeba, co je svátost smíření, že chtějí ke zpovědi, a co 

k tomu potřebují. Nebo třeba tady máme takové ty salesiánské časopisy a já 

jsem měl nedávno svěcení a sliby, tak jsem se tam objevoval na fotkách, tak se 

zajímaly. A potom Vánoční a Velikonoční svátky tady máme ztvárněný. Ne 

třeba úplně pro děcka, ale spíš pro dobrovolníky, kteří můžou tyhle události 

prožívat s náma. 

 

Salesiáni mají své poslání, k němuž patří i pastorace mládeže. Je to takové 

věčné téma, jak spojit sociální práci v klubech a pastoraci. Co si o tom myslíš 

ty? 

Já to vnímám v podstatě tak, že jsou to stejný modely, nebo stejný věci, 

jenom je každý nazývá jinýma termínama. Myslím si, že se to velmi doplňuje a 

podporuje. Co to je sociální práce, když se dělají intervence s uživatelem, to je 

vlastně takové duchovní doprovázení, baví se s klientem o životě. Je to to 

samý, nebo jedno druhé může obohacovat. 

 

RU1 

O co si myslíš, že lidem, kteří se podílejí na přímé práci (pracovníci, 

dobrovolníci, salesiáni) v salesiánských nízkoprahových klubech jde? 

Já nevím. Poskytnout tu myšlenku, předat jí dál podle vzoru Dona Bosca. 
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A o co jde tobě? 

Nevím. V každém člověku najít dobro, hrát si s dětmi. 

 

A o co vám jde s těmi dětmi? 

Dospět k tomu, aby se necourali po ulicích, aby z nich byli jiný lidi. 

 

A myslíš si, že tohle prostředí je přitažlivé pro děti? V čem? 

Určitě ano, můžeme je přitáhnout těma volnočasovýma aktivitama – 

fotbálek, ping pong, deskové hry, jinde to nemají. Nechtějí docházet do 

kroužků, tak chodí sem. Nechtějí se flákat venku, tak chodí sem.  

 

Ještě něco si myslíš, že je sem táhne? 

Počítač, dobrá nálada, setkání s jinými lidmi ve své věkové skupině, pocit 

zázemí. 

 

Co myslíš, že to zázemí vytváří? 

Dobrá atmosféra. 

 

A tu vytváří kdo? 

Pracovníci, kteří je usměrňují dle pravidel klubu. 

 

Máš pocit, že se salesiánské kluby nějak liší od jiných nízkoprahů? 

Já jsem se nesetkal s jinýma střediskama, takže nevím, jak to probíhá, ale 

myslím, že je to stejné. To zázemí, který mají ostatní kluby, tak je úplně stejný 

– bar, kalčo a Oratoř. 
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Posláním salesiánů je také pastorace mládeže. Objevuje se to tady, u vás 

v klubu? Myslíš, že tu probíhá nějaká pastorace? 

Já jsem ateista, já nevim. 

 

Ví děti, že jste církevní zařízení? 

Určitě, visí nám obrazy v Oratoři Dona Bosca, letáky jsou po klubu, křížek 

nad dveřma. 

 

Víš co pastorace je? Chtěl to po tobě někdo v rámci práce v klubu? 

Nikdo to po mě zatím nechtěl.  

 

RU2 

O co si myslíte, že lidem, kteří se podílejí na přímé práci (pracovníci, 

dobrovolníci, salesiáni) v salesiánských nízkoprahových klubech jde? 

No, to je právě to, co já vlastně nevím. Z počátku, když jsem byla oslovena 

kvůli práci v klubu, tak mi to nějak nesedělo, nevěděla jsem, jestli to zvládnu, 

protože mám ještě jinou práci na úřadě, ale pak jsem se do toho vrhla tak 

nějak s nadšením, a teď po těch pár měsících mě trošku to nadšení opouští, 

protože nenacházím nějak ten způsob, jakým já můžu působit. Já jsem 

katolička a pracuji tady v klubu. Mám nějaké zkušenosti s výchovou dětí. Sama 

několik dětí mám, takže vím, co se povedlo, co se nepovedlo, všímám si dětí i 

v náboženství. A teď já nevím, protože jak je to sociální služba, tak chodí sem 

děti, které pendlují mezi charitou a námi, a jsou to vesměs děti už kolem 12, 

13 let. Mají velké zkušenosti s kouřením, a co já vím co se vším. A když sem 

vlezou, tak jako tak znuděně dělají na počítači něco. Někteří si rádi hrajou 
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fotbálek a ping-pong a pak odběhnou a já jsem zjistila poslední dobou, že 

chodí kouřit a pak se zase vrátí a já to silně napadám teda. Já tam vlezu mezi 

ně venku a říkám jim, že tohle nechci vidět. Jak vypadáme? Když už bych řešila 

toto. Že nás někdo dotuje nějakým způsobem a teď půjde kolem a řekne si, co 

to je za nízkoprahový klub, oni si odběhnou jako v hospodě. Akorát že se tady 

neprodává pivo. Já už jsem si kolikrát říkala: je to marnost nad marnost. Já 

nevím, jakým způsobem lze působit, ale pak jsem si říkala, že možná stačí 

jenom jako tady být a být svůj a být takový. A s láskou jim to prezentovat a 

říkat, že to je správnější. Takže teď jsem asi v této oblasti. Mám tu pozici 

možná lepší než můj kolega Filip v tom směru, že tam mohu vystupovat jako 

taková máma nebo něco takového, což je myslím taky docela dobrý prvek. 

Jinak nevím, kde je ta myšlenka. Já jsem si myslela, že je to v tom, že jsme tu 

nějaká parta, která něco prezentuje a žije to, aby to bylo vidět na těch lidech, 

že takoví jsou. Takže já klidně, když se mě ptají, kam jdu, tak já klidně řeknu, 

že jdu na mši. A mnozí se už o to i zajímali, takže jsem jim o tom i něco řekla. 

Jestli to je nějaký způsob evangelizace, tak budu vděčná, když to pán Bůh tak 

vidí, že by tam ta moje role mohla být. A nebo vkládat sem nějaké dobré věci. 

Je tu spousta dětí, které doma ani neslyší, co je dobré a co je zlé nebo milé 

slovo nebo něco takového. Takže jim tak pěkně něco mámovsky se snažím 

domluvit. Jak ta otázka byla o té myšlance, tak to já budu hledat, co to je. 

Zpočátku, když tady bývali jen kněží, to bylo dobrý. Byl tu i starší kněz přes 70, 

který byl tak opřený o to kalčo a že to mělo na ty kluky dobrý dopad. Teď 

salesiáni na klubu nejsou. Tady není možné sem dostat mladé salesiány. 

Myslím si, že oni mají dílo někde jinde, takže bohužel tady to není. Já bych si 

představovala, že tady by se to mohlo rozšiřovat, tady v téhle oblasti 

republiky, co se týká sociální a pedagogické činnosti. 
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Myslíte si, že je prostředí salesiánských NZDM přitažlivé pro děti? Co myslíte, 

že je sem táhne? 

Někdy si myslím, že zima. V zimě tady bylo úplně narváno. Ale asi něco 

hledají, možná společnost. Oni si to možná ani neuvědomují, že potřebují 

společnost, protože často mám i takový dotaz, když vlezou do klubu a hned si 

zaplatí pětikorunu za počítač a jdou na facebook. Proč sem chodí, to nevím. 

Snad si trochu pohrát. Já jsem se nikdy neptala, co jim to dává. Ráda bych ty 

děti co sem chodí vnímala jako jednotlivé elementy a zjistila proč sem chodí, 

jaká mají přání. Já si myslím, že oni potřebují někam jít a když vezmu děti z 

mého okolí nebo moje děti, tak ty mají naplněn volný čas. Mají různé kroužky 

nebo mají doma nějakou povinnost nebo náročnější studium, takže si vystačí a 

když jsou dobře vedené, tak fungují. A ty děti asi něco takového potřebují a 

mnohé jsou i nadané. Já už jsem koukala, je třeba nasměřovat i do ZUŠ, když 

vidím, že mají talent. Takže oni někam chtějí chodit. Oni přijdou domů, a 

doma nikdo není. Všichni toužíme s někým sdílet nějaký čas. Možná i to, že oni 

to nepřiznjí, že jsou to takoví drsňáci. Ale myslím si, že je přirozené být s 

někým, ale proč jsem jdou, to nevím. 

 

Myslíte si, že se salesiánské NZDM nějak liší od běžných NZDM? 

Já jsem nikdy nenavštívila jiný nízkoprahový klub, takže nemůžu srovnávat. 

Vnímám tu to salesiánské dílo. Salesiány mám v sobě zažité, vnímám je velmi 

pozitivně. Specifikum tohoto klubu je, že je na faře. Děti také říkají, že jdou na 

faru. To je jistě věc, kterou se odlišujeme. A jistě je to taky promodlený, 

protože salesiánské dílo se vnímá asi globálně. To si myslím. 
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Posláním salesiánů je mimo jiné také pastorace mládeže. Projevuje se to nějak 

ve vašem NZDM?  

Pastorace se v našem klubu neprojevuje. Já doufám, že s tím něco trošku 

uděláme. Je to sice na faře, to je v pořádku, ale právě to, že sem nepřijde 

téměř žádný kněz a nemůže svou přítomností to tu nějak obohatit. Určitě by 

to tu vyvolávalo nějaké otázky atd. Možná, že to prostředí evokuje nějaké 

otázky. Třeba jednou jsem šla do kostela, někdy kolem Velikonoc a děti se 

ptaly, kam jdu a nakonec šly do kostela taky a vydržely skoro na půlku mše. 

Oni ani nemají možnost jít někdy do kostela. Já bych byla ráda, kdyby tady byli 

mladí salesiáni, ale nemáme tu možnost. Kdyby se třeba podíleli na té výchově 

přímo v klubu, alespoň někdy. To bych viděla jako dobrý. V tom bych viděla 

také to specifikum salesiánských klubů. Ta evanglizace je také v tom ukazovat 

svůj život, nepřetvařovat se. 

 

TE1 

O co si myslíte, že salesiánům a pracovníkům a lidem, co se pohybují 

v nízkoprahovým klubu, jde? 

Cíle nízkoprahového zařízení jsou u salesiánů stejné jako všude jinde, tedy 

zlepšit život dětem, které mají nějaké problémy, doprovázet je v nějakým 

rizikovým období, v jejich dětství a dospívání. 

Ta sociální práce je oproti zbytku působení ve středisku lépe definovaná, 

více strukturovaná, dělají se revize individuálních plánů, to doprovázení a 

řešení konkrétních problémů je tedy takové transparentnější, dochází ke 

zpětným vazbám jak pro samotného pracovníka, tak i pro toho klienta. Pokud 

se ten individuální plán splní, může to být pro to dítě motivující, můžeme si 
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říct: „podívej, v této situaci ses nacházel a dostal ses až sem.“ Dítě samo vidí, 

že je schopné s naší pomocí něco vyřešit nebo se něco naučit. 

 

Řekla byste tedy, že v salesiánských střediscích vám jde především o ty děti? 

Určitě, o děti a o zlepšení jejich života. 

 

Myslíte si, že prostředí vašeho klubu je přitažlivé pro ty děti? 

My tu působíme třetím rokem, což je docela krátká doba pro to, abychom 

se dostali do povědomí těch dětí. Návštěvnost je dost proměnlivá, záleží na 

ročním období, na tom, který rok zrovna dorůstá silnější ročník nebo naopak 

slabší ročník.  

 

Co je sem táhne? 

Ze začátku jsou to činnosti, za kterýma ty děti přijdou, ale postupně je sem 

táhne, tak jak tomu u salesiánů bývá, vztah. V tom se, myslím si, lišíme od 

ostatních zařízení. Přece jenom sociální pracovník by měl mít vztah vůči 

klientovi jasně vymezený, tedy čistě profesní, úřední vztah, tady je to více 

otevřené. Samozřejmě i u sociálních pracovníků má ve vztahu s klientem místo 

třeba důvěra, ale u salesiánů je to na úplně jiné úrovni. 

 

Myslíte si, že to děti opravdu vnímají? Že sem nechodí třeba jenom kvůli 

fotbálku, ale vidí i tu vaši přidanou hodnotu? 

Já si myslím, že si to dokážou uvědomit až ty starší děti. Mladší jdou po 

činnostech, po vztahu, když je pracovník dokáže zaujmout. Když dítě dojde do 

našeho zařízení, je důležité, jak se zde cítí. Jestli se tu cítí dobře a jsou zde lidi, 
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kteří mu pomůžou. Pro malý desetiletý dítě asi není důležitý, jakou má 

pracovník nálepku, ale to, jak ho dokáže zaujmout, jak se tam cítí. 

 

Jaký vnímáte rozdíl mezi nízkoprahem v salesiánském středisku a ostatními 

nízkoprahy? 

Já nemám zkušenost odjinud, tak nemůžu nabídnout porovnání, ale myslím 

si, že nízkoprah jako sociální služba je nastaven tak, že dítě přijde s nějakým 

problémem, pracovník mu pomůže, problém je vyřešen. Pak se vyskytuje 

otázka, jestli dál setrvávat v nízkoprahu za účelem prevence nějakého 

rizikového chování. Pokud tuto prevenci si dáme za cíl, pak ještě je žádoucí, 

aby dítě v nízkoprahu zůstalo a byla zde možnost dalšího působení. Pak 

vnímám rozdíl v tom, že když se něco odehrává v nízkoprahu, pak je to dítě 

klientem a pracovník k němu musí přistupovat na partnerské rovině. Nemůžu 

mu nic vnucovat, je to opravdu jen o tom, co ten klient chce. Pokud se budu 

pohybovat v salesiánské sféře, tam je to víc o té salesiánské pedagogice a o 

doprovázení. Taky děti do ničeho nenutíme, ale vnímám to, že je ten vztah na 

jiné rovině. 

 

Rozdíl je tedy v tom, že pracovník tu má jiný přístup ke klientovi? 

Tak. Přístup je otevřenější, rovnější, není to jen o splněných čárkách. Pokud 

by v nízkoprahu byl pracovník jakoby s úřednickým přístupem, tak po splnění 

zakázky by neviděl důvod k dalšímu setrvání klienta. Třeba z kapacitních 

důvodů. To je tady jiné. 

 

Posláním salesiánů je mimo jiné pastorace mládeže. Jak to probíhá ve vašem 

klubu?  
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V současnosti zde máme jednoho salesiána, který dochází na jednu hodinu 

týdně, což je podle mě hrozně málo. Vzhledem k tomu, že zde máme 

převážnou část klientů – chlapců vyššího věku, tak si myslím, že by bylo 

potřeba, aby zde byl nějaký muž, kterého by mohli mít jako vzor. Protože 

většina těch rodin je rozpadlých, mládenci žijí sami v rodině s matkou a 

potřebují pozitivní vzory do života. Co se pak týká duchovních programů, na 

významné křesťanské svátky – Velikonoce, Vánoce děláme třeba v rámci 

dramatického kroužku akce pro děti, jako je křížová cesta a podobně. Děti se 

tu o tom něco naučí, dozvědí a je tu prostor si potom o těchto tématech 

povídat. Potom to veřejné vystoupení už není tak důležité. Důležité je se 

s nimi o tom bavit. Vzhledem k tomu, že se k tomu jinde nedostanou, tak to ty 

děti i zajímá, láká. Tímto způsobem tu připomínáme Velikonoce, Vánoce, 

Mikuláše, svátek svatého Valentýna, který se snažíme pojímat nekomerčně, 

úplně jinak. Pak ještě si připomínáme postní dobu. 

 

Jak reagují klienti na toho salesiána na službách? 

To by musel odpovědět ten salesián sám. Ale myslím si, že jeho přítomnost 

zde je dobrým podnětem k diskuzím – co je to zač, proč se člověk rozhodne 

být salesiánem a podobně. 

 

TE2 

O co si myslíš, že salesiánům a pracovníkům a lidem v salesiánském středisku 

jde? 

Poukázat na tu spiritualitu, že vůbec něco takového existuje. Ukázat ji 

dětem nějakou záživnou formou, třeba formou hry. 
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Myslíš, že tohle je hlavní cíl lidí, co zde působí? 

No, tak ukázat, jak by se lidi měli chovat, jak to bylo dřív, jak to dělal Don 

Bosco. Jak ty věci byly dřív a že by se to mělo přenést i sem do přítomnosti. 

Akorát že trošku jinak, protože všechno z minulosti nejde přesně zkopírovat a 

uplatnit na tuto dobu. 

 

Dobře. A o co jim jde v práci s dětmi jako takové? Když sem přijdou děti 

s problémy třeba. 

Pomoct jim v řešení jejich složitých životních situací, pomoct jim vést lepší 

život než vedou teď, působit preventivně. 

 

Čím si myslíš, že prostředí toho klubu může být pro děti přitažlivý? 

My jsme v lokalitě, kde je velká míra kriminality a patologických jevů. Děti 

se tedy můžou scházet na ulici a vymýšlet nějaké blbosti. Nebo můžou přijít 

sem, kde je bezpečné prostředí. Můžou si tu pokecat s kamarády, můžou si 

zde zahrát pinec, kalčo, deskový hry nebo jiný volnočasový aktivity. Když je 

zima, můžou se tu zahřát, nemusí mrznout na ulici. V létě spíš využívají nějaké 

akce.  

 

Myslíš, že sem klienty táhnou třeba i pracovníci? 

Zrovna na to jsem se tuhle ptala dětí, za kým sem chodí, jestli tu mají 

nějaké oblíbené pracovníky. Oni mi říkali, že tyhle otázky nemají rádi, ale 

nedělalo jim problém mi říct, kdo je jejich oblíbený pracovník, se kterými se 

baví víc. Každý dítě to má jinak, každý pracovník je oblíbený u jiné skupiny 

dětí. 
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Myslíš, že prioritně sem jdou za aktivitama, za trávením volného času? 

Určitě. Na druhým nebo dalším místě jsou ti pracovníci. Ale největší vliv má 

to, že tu můžou trávit volný čas. 

 

Mohla bys váš klub porovnat s jiným, nesalesiánským nízkoprahem? V čem si 

myslíš, že se liší? 

Já mám zkušenost jenom s DDM. Rozdíl je v tom, že tam docházejí na 

kroužky, na které se přihlásí a musí za ně platit velké peníze. U nás mohou 

docházet, na co chtějí a nemusí platit žádné peníze. 

 

Dobře, to jsou kroužky. A v rámci klubu? 

Já si myslím, že my se s těma dětma víc bavíme. Víc s nimi spolupracujeme. 

Když vidíme nějaký dítě, který se nudí, jdeme za ním a zkusíme něco vymyslet. 

Já jsem v klasickým nízkoprahu nebyla, tak přesně nevím, ale nás je tady víc, 

tím pádem máme možnost trávit s dětmi víc času, víc se jim věnovat.  

 

Posláním salesiánů je mimo jiné pastorace. Projevuje se to tu nějak? A pokud 

ano, tak jak? Vnímají vůbec děti, že to tu je církevní zařízení? 

Děti ví, že to tu je církevní organizace, ale my je nenutíme chodit na 

nábožko, modlit se, nic takového. Oni si o to kdyžtak řeknou sami. Zkusíme 

třeba někdy nahodit nějaké téma, jestli se někdo chytne, ale nikdo není 

k ničemu nucený. 

 

Slyšela jsem, že tady pracuje jeden salesián, nebo sem chodí aspoň na jednu 

hodinu týdně. Jak to klienti vnímají? 
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On s nima dělá spíš takový praktický věci, že by měl čas jim povídat něco o 

náboženství, to úplně ne. Ale i třeba náš ředitel je salesián. Je to vždycky o 

osobnosti. Měli jsme tu jednou jednoho salesiána, který děti dokázal oslovit, 

nadchnout, vysvětlil jim hezky třeba na dušičky, když jsme měli akci, vysvětlil 

jim, o co jde, děti byly nadšený a účastnili se všichni. 

 

TE3 

O co si myslíš, že salesiánům a pracovníkům a dobrovolníkům v salesiánském 

nízkoprahu jde? 

Většina z nás sem přichází s ideálem, že někoho polepší, že mu zkvalitní 

život. Postupně naráží na to, že vidíme hranice těch dětí, na jejich prostředí, 

schopnosti a tak. Tím, že tady jsou mraky lidí, kteří nejsou zvyklí pracovat, 

nevědí, jak pracovat, tak se jim nechce pracovat, ani sami na sobě. Takže ani 

nestojí o to, abychom jim pomohli začlenit do života. To často přivede 

pracovníky do deziluze a k otázkám, proč to vlastně dělá. Pořád má ale člověk 

snahu těm dětem pomoct, udělat z nich lepší lidi. Jenom ta návratnost je 

malá. 

 

Když sem děti evidentně chodí, v čem si myslíš, že je prostředí toho klubu 

přitažlivý?  

Protože tu potkávají lidi, který by nemohly jinde potkat. A nejsou tu 

zaškatulkovaný, jako by byly, kdyby se jenom potloukaly na ulici. My k nim 

přistupujeme jinak. Že nějaký dobro v nich je a nevypichovat ty negativní 

stránky. Ale je to těžký a někdy se to třeba ne úplně daří nebo to jsou takoví 

sígři, že to ani nejde. Ale třeba se jim snažíme nezakazovat sem chodit. Jenom 
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v případech, kdy už to opravdu jinak nejde. Když by podkopávali naši autoritu 

nebo ohrožovaly ostatní. 

 

Dobře. A co si myslíš, že je sem láká? 

Určitě vybavení. Můžou tu hrát třeba kulečník. Zadarmo, jenom si zaplatí 

registraci. A vztahy, ty jsou určitě na tom to nejdůležitější. 

 

Myslíš si, že se salesiánské NZDM nějak liší od běžných NZDM? 

Určitě jo. Liší se v tom, že my se to snažíme dělat víc jako řízenou činnost. 

V tom nízkoprahu, kde jsem byl, tam to bylo tak nízkoprahový, že pokud 

člověk nebyl viditělně pod vlivem drog, tak ho tam nechali. A jediná služba 

tam bylo vlastně to bezpečný prostředí. My se tady snažíme často jim něco 

nabízet, nějak s nima pracovat. V tom je ten rozdíl. V tom salesiánství spočívá 

vůle víc na těch dětech pracovat. 

 

Posláním salesiánů je mimo jiné také pastorace mládeže. Projevuje se to nějak 

ve vašem NZDM?  

V podstatě se to tu neobjevuje. A dokonce ze začátku to byl problém. Když 

jsme začli mluvit o nějakým náboženským rozměru, tak děcka sem přestávaly 

chodit a rodiče je sem nechtěli pouštět. A do teď je to docela problém, zatím 

se nám je nepodařilo přesvědčit o tom, že jsme úplně normální lidi a úplně 

normální zařízení, kam můžou chodit trávit svůj volnej čas a rodiče nemusí mít 

strach, že bychom je tady nějak manipulovali.  

 

Myslíš si, že děti vnímají, že jsou v církevním zařízení? 
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Vědí to, ale není to nic, co by nám v tý práci pomáhalo. Vždycky když k nám 

přijde někdo nový, trvá nám, než mu vysvětlíme, že jsme normální. Třeba když 

byla kauza s tou pedofilií, oni to hrozně řešili a řeší to pořád.  

 

Jak ty vidíš pastoraci? Co si představíš pod tím pojmem, a jak s tím pracovat 

v podmínkách nízkoprahového klubu? 

Strašně těžko. To je taková nějaká nástavba, ale když oni jsou na prvním 

schůdku a tohle je na třetím, čtvrtým, někde úplně nahoře. A hlavně je to 

podle mě úplně zbytečný, ty děti potřebujou něco úplně jinýho. Potřebujou 

začít od triviálních věcí. Nikdy se nám nepodařilo to, že by se děcka, aspoň za 

dobu, co tady pracuju, v tomhle někam viditělně posunuly. Klasicky tu jsou 

Romové, kteří mají tu svoji víru, protkanou nějakýma pověrama. Jim stačí, 

když nechají pokřtít děti a potom už to tak nějak plyne. Kněz je pro ně někdo 

úplně nenormlní, protože normální je mít děti. A když se toho někdo 

dobrovolně zřekne, tak není normální. No, tak opravdu si nevzpomínám, že by 

se nám za tu dobu, co tu jsem, podařilo udělat v tomhle nějaký pokrok, nebo 

ten problém nějak dobře uchopit, tu pastoraci. 

 


