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Abstrakt:  

Tato diplomová práce se zabývá servisními nestátními neziskovými organizacemi, 

tedy NNO, které poskytují primárně sociální služby veřejnosti. Práce se zaměřuje na 

servisní a neservisní aktivity organizací s důrazem na neservisní a zkoumá, jakým 

způsobem organizace teoreticky naplňují pomocí těchto neservisních aktivit různé funkce 

NNO, respektive s jakými funkcemi NNO se určité aktivity pojí. Důležitým prvkem práce 

je popis a kategorizace nabízených neservisních aktivit a vysvětlení, jakým způsobem se 

do portfolia aktivit organizace dostaly a jaký význam jim připisuje vedení organizací. 

Práce se rovněž zaměřuje na oblast financování NNO a na domnělou závislost servisních 

NNO na státních zdrojích financování. Práce ukazuje, jak systém financování jednotlivých 

NNO souvisí se systémem nabízených aktivit organizací. Oblastí výzkumu jsou v mé práci 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.  

Klíčová slova:  

Funkce NNO, skupiny činností NNO, financování, nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež, problematická mládež 

Abstract:  

This master thesis is based on the service non-governmental organizations (NGO) 

which provides mainly social services to the public. The master thesis focuses on the 

service and non-service activities of this organizations with an emphasis on the non-service 

activities. This thesis investigates how these NGO´s theoretically realize the functions of 

NGO´s through these activities and with what functions are the certain activities 

connected. The important element is to describe and categorize the non-service activities 

and explain how they were realized, why they were realized and if they are important for 

the head of these organizations. The master thesis also directs on financing of NGO´s  and 

on the problem, that service NGO´s are very often dependent on the state financial sources. 

This thesis shows how the financial system of researched NGO´s relates to the non-service 

activities of these organizations. The branch of my research are youth clubs.  

Key words: 

Functions of NGO´s, groups of activities of NGO´s, financing, youth clubs, 

problematic youth  
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ÚVOD 

 

Tématem mé diplomové práce jsou servisní nestátní neziskové organizace, tedy 

NNO, které nabízí primárně sociální služby a poskytování těchto služeb mají ukotveno 

v zakládacích dokumentech, je to jejich hlavní poslání. Z hlediska funkcí nestátních 

neziskových organizací ve společnosti budu zkoumat ty NNO, jejichž servisní aktivity se 

pojí primárně se servisní funkcí NNO, tedy lze předpokládat, že naplňují primárně servisní 

funkci NNO. Ve svém výzkumu mne bude zajímat to, zda tyto servisní organizace, které 

poskytují v první řadě servisní aktivity, poskytují i jiné než servisní aktivity a zda 

teoreticky naplňují i jiné než servisní funkce NNO, tedy zda se pojí i s jinými než 

servisními funkcemi NNO.  

Četné teoretické práce zabývající se funkcemi nestátních neziskových organizací ve 

společnosti rozdělují funkce NNO pouze na dvě funkce a to na funkci servisní a na funkci 

expresivní (Salamon, Anheier, 1992). Funkci servisní naplňujíty NNO, které se zaměřují 

na poskytování nejčastěji veřejně prospěšných služeb, přičemž často jde o služby sociální. 

Expresivní funkci potom dle teorie naplňují ty NNO věnující se všem ostatním činnostem 

mimo poskytování sociálních služeb. V mnoha kvantitativních výzkumech (Vajdová, 2005, 

apod.) se navíc NNO rozdělují pouze podle své hlavní činnosti, např. na servisní NNO a 

expresivní NNO, a nemohou se dále přiřadit k jiným činnostem a naplňovat jiné funkce 

NNO. Toto rozdělení je ovšem čistě analytické.  

Takovéto dělení nestátních neziskových organizací znemožňuje zachytit variabilitu 

činností různých NNO. V případě mého výzkumného vzorku, nestátních neziskových 

organizací, které jsou provozovateli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, by toto 

teoretické ukotvení například znamenalo rozdělit je napůl. Tedy na ty, které poskytují 

sociální služby a potom na ty, které mají ve svém portfoliu aktivit spíše aktivity 

neservisní.První z nichby se pak označovaly jako servisní a ty druhé jako expresivní, což 

by ale nezachytilo množství aktivit, které poskytují i množství činností, které mohou 

naplňovat.  

Cílem mé práce bude zjistit, jaké další aktivity primárně servisní NNO nabízejí a tyto 

aktivity dále klasifikovat podle oblastí činnosti a podle funkcí, které můžeme předpokládat, 

že naplňují. Půjde mi tedy primárně o popis a kategorizaci těchto aktivit a jejich spojení 

s určitými funkcemi NNO. Autoři, kteří se zabývají klasifikací jednotlivých funkcí NNO i 
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jednotlivými činnostmi NNO (např. Salamon, Anheier, Pospíšil. Kramer aj.), ve svých 

publikacíchspojují činnosti a funkce NNO a předpokládají, jaké funkce jsou určitými 

činnostmi naplněny. Já budu rovněž činnosti a funkce NNO spojovat, přičemž budu 

postupovat tak, že si nejprve jednotlivou činnost přiřadím do skupiny, oblasti činnosti 

podle Klasifikace činností Salamona a Anheiera (Skovajsa a kol., 2010: 130) a následně 

jednotlivé činnosti spojím s určitými funkcemi podle vlastní Klasifikace funkcí NNO (viz 

s.10) (inspirované Skovajsovýmpřehledem, 2010: 42). Nebudu tedy zkoumat, jaké funkce 

organizace určitými činnostmi naplňují ve skutečnosti, ale jaké naplňují teoreticky, tedy 

jaké můžeme předpokládat, že naplňují a to spojením činnosti a funkce podle teoretické 

klasifikace. Budu předpokládat, že spojením činnosti a funkce došlo k teoretickému 

naplnění této funkce.  

U neservisních aktivit mne bude zajímat,proč tyto aktivity mnou vybrané NNO 

provozují a jak se staly součástí jejich repertoáru aktivit a proč a kdy s nimi začínali. 

Zkoumat budu rovněž význam, který těmto aktivitám vedení organizace připisuje. Dalším 

cílem mé práce bude zjistit, jak systém financování jednotlivých organizací souvisí 

s nabízenými aktivitami a zda nějakou roli hraje domnělá závislost NNO servisního 

charakteru na státních zdrojích financování při výběru těchto aktivit.  

Servisní organizace jsou často hodně závislé na státních příjmech a jsou tedy do větší 

míry než třeba organizace advokační, závislé na státu. Podle Terezy Vajdové  je „ona 

potencionální závislost NNO v oblasti sociálních a zdravotních služeb odvislá od 

skutečnosti, že tyto organizace jsou příliš zaměřené na klienty a poskytování služeb a 

nezbývá jim již síla na lobbování a prosazování změn ve veřejné politice (na kontrolní roli 

hlídacích psů). Stát si tyto organizace „ochočil“a vnímá je jako subdodavatele. To je 

postavení, které lze z jistého hlediska považovat za úspěch, ale na druhou stranu je křehké, 

protože tím vzniká závislost na státu“ (Vajdová, 2005). 

Budu tedy zjišťovat, zda jsou jednotlivé mnou vybrané organizace skutečně závislé 

na státních zdrojích financování, či zda jsou do jisté míry autonomní a snaží se o 

vícezdrojové financování. Dle teorienabízejí NNO právě aktivity neservisního charakteru, 

aby se dokázaly ze závislosti vymanit a pomocí těchto aktivit sehnat jiné zdroje. V mém 

výzkumu budu zjišťovat, zda organizace skutečně nabízejí činnosti neservisního 

charakteru, aby sehnaly sponzory a zajistily si možnost vícezdrojového financování anebo 

s tím výběr aktivit nesouvisí. Pokud výběr aktivit souvisí se snahou o vícezdrojové 
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financování, budu zkoumat,jak a jaké konkrétní aktivity jsou realizovány za tímto 

záměrem.  

Oblastí mého zájmu jsou organizace, které zřizují nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež (NZDM). NNO servisního charakteru, které se většinou zabývají integrací 

znevýhodněných osob a podporou problematické mládeže a které tímto směrem poskytují 

své sociální služby, si zřizují nízkoprahová zařízení, což je specifický typ sociální služby, 

která ovšem stojí samostatně a má vlastní repertoár aktivit. NZDM tedy realizuje vlastní 

aktivity, má vlastní jméno, někdy logo a vedení, ale je plně spjato se zřizující NNO a má 

s ní shodné dokumenty, systém financování, poslání a cíle.  

Na NZDM se zaměřím proto, že jsou to organizace primárně servisního charakteru, 

které poskytují primárně sociální služby, ale zároveň se zaměřují na oblast volného času 

své cílové skupiny dětí a mládeže. Mají tedy určitý přesah ze servisní právě do 

volnočasové sféry a dá se očekávat, že pestrost nabízených činností a varieta naplněných 

funkcí bude u NZDM z důvodu jejich charakteru vysoká. 

Zvolený výzkumný vzorek bude heterogenního charakteru, tři NZDM se budou lišit 

svou právní formou, velikostí a délkou své existence z důvodu zajištění větší pestrosti 

odpovědí a výsledků. K výzkumu užiji metodu analýzy dokumentů a polostrukturované 

rozhovory.  

Svou práci rozčlením na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se nejprve 

zaměřím na funkce nestátních neziskových organizací ve společnosti. Dále na jejich 

kategorizaci ve světě i v ČR a následně na obecně přijímanou klasifikaci funkcí NNO, 

kterou ve svém výzkumu využiji i já. Do teoretické části o funkcích NNO zahrnu 

kategorizaci skupin činností, které spadají pod určité funkce. Kategorizace funkcí NNO 

spolu s kategorizací skupin činností NNO se budu držet následně ve svém výzkumu při 

sběru dat, analýze i při interpretaci výsledků výzkumu.  

Mnou zkoumaná nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou primárně servisním 

typem, kterýnaplňuje hlavně servisní funkci NNO. Tomu věnuji ve své teoretické části 

vysvětlení a popis, čili vysvětlím, z jakého důvodu je můžeme považovat za servisní NNO 

a jaká mají specifika ve vztahu k funkcím a oblastem činností podle výše nastíněné teorie. 

Další kapitolou v mé teoretické části bude kapitola o financování nestátních neziskových 

organizací v ČR. Tedy jaké má financování NNO specifika, jakým čelí nástrahám a 
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problémům apod. Rozeberu také, v souladu s existujícími teoriemi, možná řešení závislosti 

servisních NNO na státních zdrojíchfinancování.  

Dále do teoretické části zahrnu část věnující se nízkoprahovým zařízením pro děti a 

mládež, tedy jejich definici a také tomu, jaké služby NZDM nejčastěji poskytují. Zaměřím 

se na definici nízkoprahovosti jako důležitého prvku NZDM a na oficiální cíle 

NZDM.V kapitole o cílové skupině nízkoprahových klubů rozeberu charakteristiku cílové 

skupiny, pojmy riziková mládež a nepříznivá sociální situace.Dále rozeberu v kapitole o 

prevenci sociálně-patologických jevů pojem volného času, který se k NZDM úzce 

vztahuje. Důležité bude rovněž vymezit, jaká je z hlediska prevence sociálně-

patologických jevů právě role NZDM.  

V empirické části se budu věnovat užité metodologii svého výzkumu. 

Metodologickou část uvedu kapitolou o historii nízkoprahových klubů v ČR, kterou 

následně doplním mapováním klubů v ČR. Dále se budu věnovat vymezenému designu 

výzkumu, výzkumnému vzorku, metodám sběru dat, analýze dat, hodnocení kvality 

výzkumu a etickým otázkám výzkumu.Dále v empirické části představím výsledky svého 

výzkumu, tedy to, co jsem z analýzy dokumentů a rozhovorů zjistila o zkoumaném 

problému. V této části uvedu jednotlivé zkoumané organizace, analýzu jejich aktivit i 

analýzu financování a vysvětlím, proč se jednotlivé organizace věnují právě provozování 

NZDM. Na závěr své práce představím ještě jednou výsledky výzkumu v kontextu všech 

tří zkoumaných organizací. Dojde k interpretaci výsledků výzkumu a k jejich srovnání.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

Nestátní neziskové organizace jsou organizace, které nejsou zřizovány státem, ale 

naopak jsou na státu více či méně nezávislé a jsou autonomní. Nacházejí se v tzv. třetím 

sektoru a stojí někde mezi veřejným sektorem a sektorem soukromým. Sektor neziskových 

organizací představuje oblast soukromých subjektů zaměřených na jiné cíle než na 

dosahování zisku. Posláním neziskových organizací je ve většině případů naplňování 

vzájemně nebo veřejně prospěšných cílů a jejich základním znakem je dobrovolnost, 

zásada nerozdělování zisku, organizovanost a samosprávnost (Skovajsa, 2010).  

 

1. FUNKCE A ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

1.1. Kategorizace funkcí NNO 

Abychom mohli charakterizovat nestátní neziskové organizace a jejich funkce, je 

třeba si uvědomit specifika dané země, ve které NNO působí, její historický vývoj a 

současné poměry. Pro evropské země a rovněž pro Českou republiku mělvelký vliv na 

podobu a utváření neziskového sektoru vývoj událostí druhé poloviny 20. století. Léta 

okupace a nesvobody se podepsala na podobě NNO. Při uvažování nad jednotlivými 

funkcemi NNO je tedy vždy důležité zamyslet se nad charakterem jednotlivé země, ve 

které NNO působí (Pospíšil a kol., 2009).Obecně, pokud vyjdeme z teoretického zázemí o 

neziskovém sektoru a nestátních neziskových organizacích, můžeme říci, že NNO 

vykonávají celou řadu nejrůznějších funkcí a role jednotlivých NNO je různá. 

Kategorizace funkcí NNO v demokratických společnostech je poměrně náročná a existuje 

řada teorií, které se ve výčtu funkcí více či méně odlišují. 

Zásadní byl pro kategorizaci funkcí nestátních neziskových organizací Mezinárodní 

srovnávací výzkumna Johns Hopkins University (Johns Hopkins Comparative Nonprofit 

Sector Project), který je co do rozsahu a hloubky jedním z nejvýznamnějších výzkumů na 

toto téma. Byl proveden výzkumníky Lesterem M. Salamonem a Helmutem K. Anheierem 

a jednalo se o srovnávací výzkum neziskového sektoru, přičemž důraz byl kladen převážně 

na to,jak porozumět neziskovému sektoru v mezinárodních souvislostech. Výzkum byl 

proveden ve více než 20 zemích a jeho cílem bylo porozumět rozsahu, struktuře a roli 

neziskového sektoru za použití jednotného rámce a přístupu. Výsledky výzkumu měly 

sloužit jak studentům, odborníkům na občanskou společnost i veřejnosti, která se zajímá o 
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společenskou a ekonomickou úlohu neziskových organizací v jednotlivých zemích. Autoři 

vycházeli z předpokladu, že občanský/soukromý/neziskový sektor je důležitou protiváhou 

státní moci a dokáže řešit aktuální sociální i ekonomické krize. Pro veřejnost i politiky 

bylo přesto těžké pochopit, jakou roli organizace občanské společnosti skutečně mají a jak 

mohou přispět k řešení určitých problémů. Realizace výzkumu byla proto spíšenež 

teoretickou záležitostí praktickou nezbytností (Salamon, Anheier,1996). 

Výzkum měl 7 hlavních cílů: 1. Objasnit rozsah, strukturu a finanční základ 

neziskového sektoru. 2. Porozumět historickému vývoji a současné právní pozici 

neziskového sektoru v různých částech světa. 3. Poskytnout základ veřejným i soukromým 

politikám ve vztahu k dobrovolnickému sektoru. 4. Prohloubit teoretické porozumění 

neziskovému sektoru a identifikovat faktory, které hrají roli při posuzování silných a 

slabých stránek sektoru v různých zemích a odvětvích. 5. Zvýšit povědomí o neziskovém 

sektoru jak u představitelů veřejných politik, tak u veřejnosti. 6. Přimět k přemýšlení o 

tom, jakou roli může tento sektor hrát v budoucnu a za 7. Umožnit pokračovat s tímto 

výzkumem do budoucna (Salamon, Anheier, 1996).V rámci tohoto výzkumu byly 

vymezeny funkce NNO, které byly následně srovnávány. Původně autoři pro zjednodušení 

identifikovali v konceptuálním rámci pouze 4 hlavní funkce NNO. Servisní funkci, 

expresivní funkci, advokační funkci a funkci budování komunity. Pro mezinárodní 

srovnánífunkce dále ještě sdružili do dvou širokých kategorií v závislosti na tom, jakou 

činností se NNO primárně zabývají.  

Dle dvou výše zmíněných kategorií Mezinárodní klasifikace neziskových organizací 

plní všechny NNO, které se zabývají vzděláváním, rozvojem a poskytováním zdravotních 

a sociálních služeb, servisní funkci a všechny NNO, působící v oblasti životního prostředí, 

prosazování zájmů, kultury, rekreace a NNO jako profesní organizace a odbory funkci 

expresivní (Salamon, Sokolowski et al.,2004).Výzkumníci tedy na základě činnosti NNO 

vyvozují nebo předpokládají její funkci. Toto rozdělení je ovšem poměrně strohé a úzce 

vymezující a nemůže zahrnout celou škálu aktivit, které NNO mohou poskytovat. Navíc 

neumožňuje pracovat s případy, kdy jedna NNO naplňuje více funkcí, což je poměrně 

časté a neumožňuje ani důkladné srovnání mezi jednotlivými NNO a jejich funkcemi.  

Jiní autoři definují funkce nestátních neziskových organizací a jejich kategorizaci 

různě, přičemž důležité místo vždy zaujímá funkce servisní, tedy poskytování služeb, která 

je dominantní rovněž u nízkoprahových zařízení. Podle některých autorů je toto výlučné 

postavení servisních NNO zapříčiněno tím, že jakožto poskytovatelé služeb výlučně nebo 
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částečně nahrazují potřebné služby nabízené státem a nabízejí tak alternativu k veřejnému 

poskytovateli. Někteří autoři dokonce považují servisní NNO jako stěžejní součást 

neziskového sektoru a tvrdí, že právě tyto NNO přispívají k utvoření neziskového sektoru 

vůbec (Kramer, 1981).Neméně zajímavá je i Kramerova klasifikace NNO. Kramer 

rozlišuje 4 základní funkce NNO. 1. Roli poskytovatele služeb, 2. Roli zlepšovací a 

advokační, 3. Roli vizionářskou a roli průkopníka ve službách a 4. Roli strážce hodnot a 

roli dobrovolnictví (Kramer, 1981). 

Většina autorů se shoduje na důležitém postavení servisní funkce NNO a rovněž na 

tom, co ona servisní funkce zahrnuje a znamená. Identifikování dalších funkcí NNO je 

ovšem poněkud problematické. Jednou z nejsystematičtějších kategorizací funkcí se může 

pochlubit Frumkin, který vytvořil matrici čtyř polí, která skýtá na jedné ose poptávku a 

nabídku a na druhé ose expresivní a instrumentální roli. Tyto čtyři výsledné funkce pak 

Frumkin pojmenovává jako: poskytování služeb, občanskou politickou angažovanost, 

hodnoty a víru a tzv. sociální podnikání (service delivery, civic and political engagement, 

values and faith, social entrepreneurship function) (Frumkin, 2009). 

Kendall nabízí již poměrně široké a variabilní definování funkcí NNO, kdy rozlišuje 

pět základních a kategorizuje je jako: Funkce poskytování služeb, funkce inovativní, 

funkce prosazování zájmů, funkce expresivní a funkce budování komunity. Funkce 

budování komunity je podobná funkci pospolitosti, kterou můžeme najít u jiných autorů a 

funkce inovativní zase více či méně odpovídá průkopnické funkci definované Kramerem 

(viz výše) (Kendall, 2009). 

Kategorizace funkcí NNO v ČR 

V České republice se funkcemi nestátních neziskových organizací systematicky 

nikdo nezabývá a na toto téma nevznikla dosud žádná samostatná práce. Frič (2001) užívá 

definici Salamona a Anheiera, vytvořenou v rámci Mezinárodního srovnávacího projektu 

Johns Hopkins University a rovněž Skovajsa ve své publikaci uvádí Salamonovu a 

Anheierovu kategorizaci (Skovajsa, 2010) při pojednání o funkcích NNO.  

Určitý nástin kategorizace funkcí NNO provedla v rámci své publikace Tetřevová. 

Autorka tvrdí, že soukromý neziskový sektor plní tři základní funkce: funkci 

ekonomickou, funkci politickou a funkci sociální. Funkci ekonomickou naplňují NNO tím 

způsobem, že mají pro stát velký národohospodářský význam tím, že začleňují do běhu své 
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služby, produkty, výrobní faktory atd. Z hlediska národního hospodářstvípůsobí NNO jako 

významní producenti, spotřebitelé i zaměstnavatelé.  

V rámci sociální funkce mohou členové neziskových organizací participovat na 

jejich chodu, mohou se sdružovat i zasahovat do společenského života a NNO 

prostřednictvím této funkce poskytují důležité sociální služby (i Tetřevová tedy do své 

klasifikace zahrnuje důležitou servisní funkci NNO). V rámci politické funkce NNO 

pomáhají chránit a prosazovat zájmy skupiny i jednotlivců, dávají členům možnost aktivně 

se podílet na veřejném dění a tato funkce je významným činitelem rozvoje demokratického 

uspořádání dané země (Tetřevová, 2008). 

Teoretické ukotvení funkcí nestátních neziskových organizací není ani v ČR, ani 

v Evropě jednotné, ale naopak je roztříštěné a vede k existenci velkého množství kategorií 

funkcí. Tato roztříštěnost je ovšem pro další výzkum a srovnání překážkou a nepomáhá ani 

pochopení problematiky funkcí NNO, ani jejich významu (Pospíšil a kol., 2009). 

Institucí, která se funkcemi NNO částečně zabývá, je v českém prostředí například 

Centrum pro výzkum neziskového sektoru v Brně. Centrum pro výzkum např. zmapovalo 

situaci neziskových organizací a jejich funkcí ve srovnávacím projektu ČRa Rakouska. 

V rámci tohoto projektu Nonprofit Organizations between Voice and Service: Comparing 

Old and New Democracies, který proběhl v letech 2006-2008 a byl realizován vídeňským 

institutem pro sociální politiku,institutem pro neziskový výzkum, Katedrou veřejné 

ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Centrem pro výzkum 

neziskového sektoru v Brně,byl vytvořenteoretický rámec funkcí NNO.  

Tento rámec byl vytvořen Pospíšilem (2009) a autor se při něm pokusil vytvořit 

rámec pro ukotvení funkcí NNO. Tento teoretický rámec pracuje s většinou funkcí, které 

badatelé na toto téma definovali, a zohledňuje přitom 3 základní systémy ve společnosti: 

Systém ekonomiky, systém politiky a systém komunit (viz. Obr.1). V rámci snahy o 

teoretické zakotvení funkcí tedy Pospíšil definoval, že organizace občanské společnosti 

plní ve třech základních systémech společnosti tři hlavní funkce, a to poskytování služeb 

v ekonomickém systému, advokační funkci (funkci prosazování a obhajování zájmů) 

v politickém systému a budování komunity (vytváření vztahů mezi jednotlivci nebo mezi 

jednotlivci a organizacemi) v komunitním systému (Pospíšil a kol., 2009). 
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Obr.1: Funkce neziskových organizací jako přispěvatelů do společenských 

subsystémů 

 

Zdroj: Pospíšil a kol., 2009:10 

Výsledná klasifikace funkcí  

Při snaze vytvořit jednotný seznam či klasifikaci funkcí nestátních neziskových 

organizací/ organizací občanského sektoru1je třeba využít poznatků mnoha autorů a užít 

jejich klasifikace a definice. Mnozí autoři se o jednotnou klasifikaci snažili a také ji 

postupně vytvářeli, ovšem ucelená a jediná mezinárodně platná klasifikace funkcí NNO 

dosud stále není k dispozici.Nejblíže této jednotné klasifikaci byliSalamon a Anheier 

(1996), kteří v rámci Mezinárodního srovnávacího výzkumu OOS vytvořili Mezinárodní 

klasifikaci neziskových organizací (ICNPO- International Classification of Nonprofit 

Organizations). Jelikož OOS působí v celé řadě oblastí lidské činnosti, bylo třeba tyto 

oblasti činnosti do klasifikace zahrnout a funkce k nim přiřadit. Tyto skupiny činností jsou 

úzce spojeny s funkcemi NNO, pomáhají je vysvětlit a vztahují se k nim. Pomáhají také 

jednotlivé činnosti klasifikovat a přiřadit je k určitým funkcím. Respektive lze říci, že 

určité činnosti NNO pomáhají naplňovat určité funkce NNO.  

                                                           
1 Jednotlivé teoretické publikace pracují buď se slovem nestátní neziskové organizace, nebo se slovem 
organizace občanské společnosti. I když mohou tyto dva názvy skýtat malé odlišnosti, vycházející zvláště 
z teoretického přístupu ke zkoumané problematice, ve své podstatě mají stejný význam. Ve své práci 
jsem zvolila první možnost označení: tedy nestátní neziskové organizace z důvodu, že se zaměřuji na 
problematiku jejich závislosti na státní moci a chci zdůraznit jejich nestátní charakter a kvůli snaze 
zdůraznit jejich neziskovost, tzv. že jejich hlavní činností a posláním není primárně vytvářet zisk.  
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Jednotný výčet nejobvyklejších funkcí, které NNO naplňují, předkládá ve své 

publikaci Skovajsa(2010: 42). Tento výčet je vytvořen inspirací z Mezinárodní klasifikace 

NNO (ICNPO) Salamona a Anheiera (1996), z teoretického zakotvení Pospíšila (2009) 

v rámci výzkumu Centra pro výzkum neziskového sektoru a dále s pomocí inspirace 

teoretických poznatků o funkcích NNO různých autorů (Kramer, 1981 aj.) Já tento výčet 

použiji a vytvořím z něho vlastní Klasifikaci funkcí nestátních neziskových organizací a ve 

své empirické práci pak budu z této vlastní klasifikace vycházet.  

Při popisu všech následujících funkcí a jejich vysvětlení je třeba pracovat také 

s oblastmi činností různých neziskových organizací (tedy s Mezinárodní klasifikací 

činností neziskových organizací) (Skovajsa a kol., 2010: 130). 

Klasifikace funkcí nestátních neziskových organizací 

Nestátní neziskové organizace můžeme spojovat s následujícími funkcemi:  

 Servisní funkce (funkce poskytovatele služeb) 

 Advokační funkce (mohou prosazovat a hájit soukromé a veřejné zájmy) 

 Funkce budování komunity (mohou pomáhat utvářet pevné vztahy v místních a 

zájmových společenstvích, podporují pospolitost atp.) 

 Sebevyjadřovací (expresivní funkce), (poskytují prostor jednotlivcům pro uplatnění 

jejich přesvědčení a projevení jejich individuality, do této funkce lze zařadit i 

volnočasové aktivity) 

 Charitativní funkce (přesun zdrojů od šťastnějších jedinců k potřebným) 

 Inovační funkce(zavádění nových postupů, služeb, produktů atp.) 

 Filantropická funkce (nástroj podpory veřejně prospěšných cílů ze soukromých 

zdrojů) 

 Funkce ochrany hodnot (uchovávání a naplňování společenských hodnot) 

 Funkce podpory společenských změn 

 Funkce podpory pluralismu 

(Vlastní klasifikace) 

Popis jednotlivých funkcí 

Servisní funkce 

Servisní funkce je úzce spjata s ekonomickou sférou. Zahrnuje aktivity, v nichž 

částečně nebo úplně selhává stát i trh a NNO funguje jako náhrada v poskytováníslužeb za 
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trh i stát. Podle některých autorů (Salamon, Sokolowski et al., 2004) plní NNO servisní 

funkci, protože občané nedůvěřují buď státu či trhu, nebo nejsou schopni za službu 

zaplatit. NNO nabízí levnou variantu, kterou si může dovolit široké spektrum populace a 

navíc působí často důvěryhodněji. Důležitá charakteristika servisní funkce je, že 

poskytování služby není podmíněno realizovanou změnou politiky, na rozdíl od funkce 

advokační (Pospíšil a kol., 2009). 

Advokační funkce 

Touto funkcí se autoři zabývají převážně v kontextu politického systému, ale nemusí 

s ním úplně přímo souviset. Advokační funkce NNO nemá vždy jen pozitivní charakter a 

humanitární cíle, ale může zahrnovat i aktivity různých nátlakových skupin a profesních 

asociací, které se zabývají hlavně profitem svých členů. Advokační funkce NNO je každá 

činnost, která má za cíl změnit veřejnou politiku nebo zajistit kolektivní statek. 

„Zahrnuje tak veškeré aktivity, které prosazují změny politiky nebo společenských 

podmínek a slouží jako prostředek mezi individuálním občanem a širším politickým děním“ 

(Salamon, Hems et al., 2000). 

Advokační funkce se někdy dělí na veřejně-politickou a občanskou advokační 

činnost. Veřejně-politická advokační činnost zahrnuje aktivity, které přímo cílí na změnu 

stávající politiky a jsou přímo směřovány na určité instituce (často jde o zajištění 

kolektivního statku). Naproti tomu občanská advokační činnost se zaměřuje na osvětu 

obyvatel o konkrétním problému a snahu obyvatele přesvědčit k určité aktivitě v určité 

oblasti (Pospíšil a kol., 2009). 

Funkce budování komunity 

Funkce budování komunity se opírá o koncept vytváření vztahů a navazování 

kontaktů mezi jednotlivci v místních a zájmových společenstvích. Pokud je občan aktivní 

v určité místní organizaci, posiluje tím své sociální interakce a pocity důvěry k ostatním 

jedincům. Tím se vytvářejí pozitivní vazby mezi členy organizace a také mezi členy 

komunity/obce/místa, kde působí. Komunita může vzniknout nikoliv místně, ale na 

základě společného zájmu členů. Pozitivní vztahy jedinců v organizaci mají pozitivní vliv 

na jednotlivce, potažmo na celou společnost a např. dobrovolnictví v určité NNO může 

vést k posilování společenských sítí, které vycházejí z pocitů vzájemné důvěry a ze 

sdílených hodnot, což vede k výchově aktivních a tolerantních jedinců ve společnosti 

(Pospíšil a kol., 2009).  
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Expresivní funkce 

Podstatou této funkce je fakt, že NNO poskytují jedinci prostor k sebevyjádření a 

projevení jeho individuality. Jedinec se prostřednictvím participace v organizaci 

zdokonaluje v uměleckých, kulturních, etnických a dalších odvětvích a rozšiřuje své 

schopnosti (Skovajsa, 2010). Tato funkce je velmi rozsáhlá a zahrnuje podle Mezinárodní 

klasifikace ICNPO velké množství činností. Můžeme do ní zahrnout např. činnosti spojené 

s oblastí kultury, sportem, volným časem a rovněž vzděláváním a výzkumem. V každém 

tomto odvětví se totiž jedinec může svobodně projevit, vyjádřit a navíc v nich rozšiřuje své 

schopnosti a dovednosti.  

Charitativní funkce 

Tato funkce zůstává v odborné literatuře často poněkud opomíjena a přitom se jedná 

o funkci vycházející z podstaty neziskového sektoru. Tato funkce je spjata s konceptem, 

který tvrdí, že některé NNO provozují aktivity, které vedou k redistribuci zdrojů, tedy 

přesunu od bohatších obyvatel či organizací k chudším. Takovéto zdroje jsou převážně 

finance, ale nemusí to tak být vždy (Pospíšil a kol., 2009).  

Inovační funkce 

Podstata fungování neziskových organizací je často úzce svázána s průkopnictvím a 

inovací. Neziskovky upozorňují veřejnost na opomíjená témata a nabízejí nové přístupy, 

jak řešit problémy. Inovace se může podle Kendalla a Knappa (2000) týkat buď zavádění 

nových technologií, produkování nových služeb či zboží, nebo inovativního přístupu 

v organizační struktuře (Pospíšil a kol., 2009). 

Filantropická funkce 

Filantropická funkce je často spjata se soukromými zdroji a s podporou veřejně 

prospěšných cílů pomocí těchto služeb. Mezi takovéto cíle může patřit např. zřízení 

nemocnice či univerzity (Skovajsa, 2010) 

Funkce ochrany hodnot 

Participace v NNO může pomoci naplňovat a uchovávat kulturní, duchovní, profesní 

či společenské hodnoty.  
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Funkce podpory společenských změn 

Společenské změny se mohou týkat zažitých politik státu, legislativy, 

institucionálních změn atd.  

 Funkce podpory pluralismu 

Podpora nejrůznějších hodnot a cílů a pomoc minoritním či znevýhodněných 

skupinám obyvatelstva. Podpora vyjadřování pluralitních názorů apod. 

(Pospíšil a kol., 2009, Skovajsa, 2010) 

1.2. Skupiny činností spojované s určitými funkcemi NNO 

K identifikaci určité funkce NNO a k jejich vysvětlení lze užít klasifikaci 

činnostívytvořenou Salamonem a Anheierem (1996). Toto rozdělení činností na skupiny a 

podskupinyje s klasifikací funkcí úzce provázáno a vysvětluje, jakými konkrétními 

aktivitami jsou naplňovány konkrétní funkce.Spojení určité funkce s určitou činností je 

tedy autory prováděno na základě klasifikací funkcí a činností a to, že určité činnosti 

naplňují určité funkce je předpokládáno. Stejně tak i já budu spojovat určité činnosti a 

funkce a budu předpokládat, že na základě této teoretické klasifikace tyto funkce skutečně 

naplňují. Tato klasifikace bude východiskem pro mou empirickou klasifikaci a použiji ji 

v nezměněné podobě tak, jak ji vytvořili autoři Salamon a Anheier a jak ji uvádí Skovajsa 

ve své publikaci (Skovajsa a kol., 2010: 130). Při realizaci svého výzkumu z ní budu 

vycházet a jednotlivé aktivity, nabízené zkoumanými NZDM, budu charakterizovat podle 

následujících podskupin a následně je přiřazovat ke skupinám z této klasifikace.   

Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO uvádí 12 skupin činností (1. 

Kultura, sport a volný čas, 2. Vzdělávání a výzkum, 3. Zdraví, 4. Sociální služby, 5. 

Životní prostředí, 6. Rozvoj a bydlení, 7. Právo, prosazování zájmů a politika, 8. 

Zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví, 9. Mezinárodní činnosti, 10. 

Náboženství, 11. Hospodářská a profesní sdružení, odbory, 12. Činnosti jinde neuvedené). 

V rámci těchto skupin si potom autoři definují podskupiny (29), které skupiny pomáhají 

lépe vysvětlit, resp. uvádějí konkrétní činnosti, které do skupin mohou patřit (Skovajsa a 

kol., 2010: 130). 
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Klasifikace činností nestátních neziskových organizací  

Skupiny,které spadají do servisní funkce NNO:  

 Zdraví 

Podskupina: nemocnice a rehabilitace, zařízení s pečovatelskou službou, duševní 

zdraví a krizová intervence, ostatní zdravotní služby 

 Sociální služby 

sociální služby, pomoc při katastrofách a nenadálých situacích, finanční a materiální 

výpomoc 

Skupiny, které spadají do jiných než servisních funkcí NNO: 

 Kultura, sport a volný čas 

kultura a umění, sport, ostatní rekreace a společenské kluby 

 Vzdělávání a výzkum 

základní a střední vzdělávání, vyšší a vysokoškolské vzdělávání, ostatní vzdělávání, 

výzkum 

 Životní prostředí 

životní prostředí, ochrana zvířat 

 Rozvoj a bydlení 

hospodářský, sociální a komunitní vývoj, bydlení, zaměstnanost a příprava na 

zaměstnání 

 Právo, prosazování zájmů a politika 

prosazování a obhajoba zájmů, právo a právní služby, politické organizace 

 Zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví 

grantové nadace, ostatní zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví 

 Mezinárodní činnosti 

 Náboženství 

církve a náboženské společnosti 

 Hospodářská a profesní sdružení, odbory  

Hospodářské svazy, profesní sdružení a komory, odbory 

 Činnosti jinde neuvedené  

(Skovajsa a kol. 2010: 130) 
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2. FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

K pochopení toho, proč se servisní funkce v NZDM kombinují s dalšími funkcemi a 

proč NZDM nabízí i jiné, než servisní aktivity, mi pomůže rozbor financování jednotlivých 

organizací. Budu zjišťovat, zda právě financování hraje podstatnou roli při výběru aktivit, 

které organizace nabízí a zda souvisí nějakým způsobem snaha organizací být nezávislé 

finančně na státních zdrojích s nabídkou jejich aktivit a funkcemi, které naplňují. Pro 

rozbor financování jednotlivých NZDM v mém výzkumu je ovšem důležité zaměřit se na 

financování NNO obecně a pochopit, jakými typickými rysy se vyznačuje a jakým 

problémům české NNO v oblasti financování mohou čelit.  

2.1. Typické rysy ve financování NNO 

Nestátní neziskové organizace v České republice a rovněž i v zahraničí se svým 

systémem financování velmi podstatně liší od subjektů státní správy či tržních subjektů. Už 

ze samotného názvu nestátních neziskových organizací musí být jasné to, že jsou to 

organizace primárně nezřízené za účelem zisku a že jsou více či méně nezávislé na 

státu.Posláním neziskových organizací nemá být vytváření a rozdělování zisku, ale to 

neznamená, že ho nemohou dosahovat. Pravidlem je jen to, že ho musí opět použít pro 

naplňování svých cílů (Dohnalová, 2010). 

Typickým rysem pro financování neziskovek je snaha o vícezdrojové financování. 

Neziskové organizace se snaží získávat své zdroje i z jiných pramenů, než jsou státní 

peníze, což podporuje jejich nezávislost na státu. Vícezdrojové financování konkrétně 

znamená, že původ příjmů NNO je různý. Peníze tak mohou organizace získávat z dotací, 

darů či vlastních příjmů.  Ovšem veřejné finance jsou v rozpočtu NNO stále častou a 

hodnotnou položkou a zdrojem. Ona nezávislost na státu je problematická. Nejčastějším 

typem NNO, které mohou být snadno na státních dotacích a tedy i na státu závislé, jsou 

servisní organizace. Např. Tereza Vajdová a jiní výzkumníci, zabývající se problematikou 

neziskového sektoru, vidí potencionální závislost NNO na státu jako slabinu občanské 

společnosti. 

„Potencionální závislost organizací v oblasti sociálních a zdravotních služeb na 

státu je slabinou NNO. Tyto organizace jsou příliš zaměřené na klienty a na poskytování 

služeb a nezbývá jim síla na lobbování a prosazování změn ve veřejné politice (na 

kontrolní roli hlídacích psů). Stát s nimi uzavřel smlouvy („ochočil si je“) a vnímá je jako 
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subdodavatele. To je postavení, které lze z jistého hlediska považovat za úspěch, ale na 

druhou stranu je křehké, protože tím vzniká závislost na státu“ (Vajdová, 2005). 

Servisní organizace se tedy často stávají společníkem státu v poskytování určité 

služby. Stát potřebuje, je v jeho zájmu, danou službu poskytovat, ale z nějakého důvodu ji 

sám poskytovat nemůže či nechce, a proto pověří určitou NNO, která službu poskytuje. Na 

výkon této služby pak dostává NNO pravidelné dotace, ale vzniká právě ona závislost na 

těchto penězích, která často také znemožňuje konkrétním NNO provozovat vlastní 

výdělečnou činnost (malá motivace). Modely spolupráce mezi státem a servisními NNO 

nejčastěji vycházejí z teorie vzájemné závislosti (interdependence theory), kdy stát i NNO 

vědí, že cesta vzájemné kompenzace nedostatků je efektivnější než konflikt (Salamon, 

Hems et al., 2000).  Tato spolupráce je ovšem pro NNO často nebezpečná kvůli vzniklé 

závislosti na státních zdrojích.  

Pro servisní i ostatní neziskové organizace je tendence vícezdrojového financování 

se zaměřením na jiné zdroje, než státní určitou cestou, jak být soběstačnější a odpoutat se 

od závislosti a podřízenosti vůči státní správě. Ovšem princip financování NNO není sám o 

sobě ani tak jednoduchý. NNO jsou v naprosté většině závislé na vnějších finančních 

zdrojích, což na ně působí často jako tlak a jsou nucené se svým dárcům přizpůsobovat 

(Dohnalová, 2010).Řešením problematické otázky financování a závislosti na donátorech 

by mohly být následující ideje. 

2.2. Možná řešení závislosti NNO na státních zdrojích financování 

Jednoduchým, avšak účinným principem, je racionální zacházení s vícezdrojovými 

příjmy, tedy to, že si organizace skutečně rozmýšlí, na co dané peníze použije. Dalším 

předpokladem úspěšného financování nezávislého na státu je vytváření vlastní inovativní 

produktivní činnosti a nových struktur, které by mohly zaujmout donátory. Tyto nové 

produkty a struktury může organizace realizovat sama nebo prostřednictvím partnerství 

s jinými NNO či ziskovými subjekty. Nedílnou součástí dobrého financování je i 

transparentní a jasné účetnictví a zaměstnávání lidí v z oblasti marketingu a public relation, 

kteří pomohou organizaci ve zviditelnění. Rovněž odborníci na fundraising, tedy získávání 

potencionálních donátorů, jsou v NNO potřebnými osobami (Dohnalová, 2010). 

Vztah NNO a státu může ovšem přecházet i do pozitivní spolupráce. Takové 

stanovisko zastává např. výše zmíněná interdependence theory.Tato cesta vzájemné 

kompenzace nedostatků může fungovat, ale je výhodná spíše pro stát, kterému se ulehčí, 
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ovšem NNO se stále nezbavují „závislosti“ na státní podpoře (Koukalová, 

2010).Nezávislost NNO mohou podporovat například vlastní příjmy organizace, do této 

kategorie patří vlastní výdělečná činnost z prodeje zboží či služeb, příjmy z majetku, 

investice či členské příspěvky a zahraniční příjmy organizace, jako je finanční podpora od 

osob žijících v zahraničí či evropské strukturální fondy (Dohnalová, 2010).  

Vhodným řešením pro zajištění dlouhodobě udržitelného financování je také 

propojení neziskové a ziskové sféry. Kontakt ziskových subjektů s NNO nemusí být 

založen jen na donátorství, ale také na spolupráci, např. formou sdíleného marketingu nebo 

v rámci společenské odpovědnosti firmy. Formami takové spolupráce může být pronájem 

prostor, poskytování vlastních produktů a služeb, reklama v materiálech ziskové firmy či 

dlouhodobá kampaň (Koukalová, 2010).Poměrně novou možností pro NNO je také 

koncept sociálního podnikání, který je založen na tom, že NNO vykonává vlastní 

podnikatelskou činnost a zisk z této činnosti použije na provoz své organizace. Příkladem 

sociálního podniku může být např. občanské sdružení InBáze, které provozuje projekt 

Ethnocatering a pomáhá tím tak ženám imigrantkám (Dohnalová, 2010).  

3. NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

3.1. Nízkoprahovost 

Pojem nízkoprahovosti je v českém prostředí poměrně novým pojmem a je úzce 

spjatý s Českou asociací streetwork, která vznikla na konci 90. let. Česká asociace 

streetwork definovala pojem nízkoprahovosti v sepjetí s nízkoprahovými zařízeními pro 

děti a mládež a vytvořila pojmosloví pro tato zařízení. Toto pojmosloví bylo vytvořeno 

pracovní skupinou pro dodefinování nízkoprahových zařízení. Tato skupina je pracovním 

orgánem České asociace streetwork. Pojmosloví uvádí poslání a role nízkoprahových 

zařízení z pohledu profesní nestátní neziskové organizace a na jeho tvorbě se podílelo 

několik odborníků z nízkoprahových zařízení po celé ČR (Chrást, 2006). 

Nízkoprahovost zařízení znamená, že tato zařízení realizují svou službu tak, aby byla 

dostupná pokud možno co nejširší cílové základně. Princip nízkoprahovosti se snaží 

odstranit principy prostorových, časových, psychologických a finančních bariér, které by 

mohly nastat u cílové skupiny při hledání služeb nízkoprahových zařízení.Nízkoprahová 

zařízení se snaží být dostupná svým klientům i imitací jejich přirozeného prostředí, tedy 

prostředí, ve kterém se nejrozšířenější skupina nízkoprahových zařízení (adolescenti) 

obvykle pohybuje. Klient nízkoprahového zařízení má svobodnou volbu zařízení 
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navštěvovat (ve většině případů není nutná registrace) a jeho pobyt v zařízení je anonymní 

(Česká asociace, 2008). 

Nízkoprahová zařízení se často nacházejí v blízkosti větších sídlišť či lokalit, kde žijí 

sociálně slabší rodiny. Důvodem je větší časová i prostorová dostupnost zařízení. NZDM 

jsou navíc ve většině případů bezplatná a klient má tedy možnost zařízení navštěvovat i 

přesto, že není ze silného sociálního prostředí (Česká asociace, 2008).  

3.2. Definice NZDM a služby, které poskytuje 

 „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní 

služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy“. Cílem 

služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních 

rizik, souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 

sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba 

může být poskytována osobám anonymně“ (Česká asociace, 2008: 3). 

Cílem nízkoprahových klubů je zlepšit kvalitu života této cílové skupiny a to 

takovým způsobem, že se snaží předejít rizikům sociálním či zdravotním, která souvisí se 

způsobem života této cílové skupiny.  

Služba obsahuje tyto základní činnosti:  

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační 

B) Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím  

C) Sociálně terapeutické činnosti  

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

osobních záležitostí  

(Česká asociace, 2008:3) 

Služby, které nízkoprahová zařízení poskytují, jsou v souladu s principy 

nízkoprahovosti i v souladu s potřebami své cílové skupiny.  

Služby nízkoprahových zařízení mají následující specifické vlastnosti:  

1) Dostupnost služby – toto souvisí s principem nízkoprahovosti, zařízení jsou 

časově, prostorově, finančně i psychologicky dostupná 
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2) Citlivý přístup ke klientovi- tato vlastnost souvisí s psychologickou 

dostupností nízkoprahových zařízení, je na uvážení každého klienta, zda a do 

jaké míry se rozhodne službu využívat či nikoliv. 

 

3) Možnost nezávazné orientace v nabízených službách- pracovníci nabízejí 

klientům služby, které může klient přijmout či odmítnout, má nárok na 

svobodnou volbu služby 

 

4) Akceptace životních obtíží- častou skupinou populace v nízkoprahových 

zařízeních jsou klienti ze slabšího sociálního prostředí, kteří musí čelit 

určitým životním obtížím, nízkoprahová zařízení tuto skutečnost respektují a 

respektují rovněž osobnost klienta i jeho vůli o některých věcech raději mlčet 

 

5) Bezpečí- klienti se nemusejí při svém příchodu registrovat a jejich členství je 

anonymní, rovněž nakládání s dokumenty, které patří klientovi, podléhá 

přísně jeho vůli a členství je dobrovolné  

(Klíma, Herzog a kol., 2008:14-15) 

Pokud se zaměříme na obsah služeb, které Nízkoprahová zařízení nabízejí, musíme 

vycházet z faktu, že NZDM je v podstatě sociální služba, jak je to obsaženo v zákoně o 

sociálních službách a že služby, poskytované NZDM, jsou v podstatě realizované 

intervence ze strany NZDM klientům zařízení. 

Mezi takové intervence řadíme podle pojmosloví České asociace streetwork 

následující:  

Kontaktní práce: Jde o způsob a metodu práce v NZDM, která je založena na 

vytváření vzájemné důvěry mezi pracovníkem a klientem. Její pomocí vytváříme 

prostor pro realizování cílených intervencí- drobných individuálních plánů. 

Vytváříme základní pracovní rámec pro realizaci určitého úkolu. Součástí této 

kontaktní práce je kultivace komunikace s klienty a učení se vyjádření svých 

potřeb. Nejčastější podobou kontaktní práce je rozhovor v přirozeném prostředí.  

Situační intervence: Jedná se o sociálně pedagogickou práci v situacích, které mají 

výchovný obsah a které vznikají v prostoru zařízení. Pracovník vstupuje do 

kontaktu s klientem a přináší podněty, které zvýrazní výchovný efekt situace.  



20 

 

Informační servis uživateli:Jedná se o poskytování určitých informací pracovníkem 

klientovi, nejčastěji ústně v kontaktní místnosti. Témata jsou rozličná, ale vždy se 

týkají potřeb klienta.  

Poradenství: Probíhá formou rozhovorů pracovníka s klientem v uzavřené místnosti 

a probíraná témata se nejčastěji týkají vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, 

školy apod. 

Pomoc v krizi: Pracovníci pomáhají řešit krizovou situaci v životě klienta. Jedná se o 

diagnosticko-terapeutický přístup, který přispívá ke zvládnutí psychické krize. 

Rozsah intervence pracovníka vždy závisí na jeho kvalifikaci pro krizovou 

intervenci.  

Zprostředkování dalších služeb (doprovod): Sjednání, doprovod a asistence 

v zařízeních návazné péče. 

Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele: Ústní, písemné či telefonické 

intervence pracovníka u institucí návazné péče či jiných, které ovlivňují klientův 

život. Kontakt probíhá nejlépe za přítomnosti klienta.  

Případová práce: Dlouhodobá individuální práce s klientem založená na společném 

definování kontraktu, jeho časovým ohraničením a dokumentací, která kontrakt 

podkládá.  

Práce se skupinou 

Práce s blízkými osobami:Jedná se např. o informační servis poskytovaný blízkým 

osobám klienta (rodina, přátelé atd.) 

Pobyt v zařízení 

Volnočasové aktivity:Jde o aktivity, které klientům umožňují trávení volného času a 

nespadají do jiných výkonů NZDM.  

Preventivní, výchovné a pedagogické programy: Speciální programy, které jsou 

vytvořené podle potřeb klientů a dané lokality. 

Jednorázové či příležitostné programy:Např. diskuse, beseda 

Dlouhodobé programy:Obsahem programů může být předávání specifických 

znalostí, nácvik specifických dovedností a chování atd. 
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Doučování:Jedná se o doučování školní i mimoškolní látky individuálně. Dochází 

k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, hygienických a společenských 

návyků aj. 

(Česká asociace, 2008) 

3.3. Zákon o sociálních službách a NZDM 

Ze znění zákona o sociálních službách můžeme rozpoznat, že se stát snaží finanční 

podporou nízkoprahových zařízení podchytit tři základní problémy, jimž velmi 

pravděpodobně čelí cílová skupina NZDM a jež jsou následkem změny hodnot a změn 

v dnešní moderní době. Jedná se o drogovou závislost, bezdomovectví a sociální vyloučení 

mládeže (exkluzi). Rozsah poskytovaných služeb nízkoprahových zařízení je ve většině 

případů ovlivněn těmito základními společenskými problémy a je zacílen na jejich 

eliminaci.  

Ze znění zákona o sociálním službách můžeme „vyčíst“, že mezi nízkoprahové 

služby, nabízené dětem a mladistvým, patří kontaktní centra, terénní programy a 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a tato zařízení poskytují služby, jež můžeme 

shrnout jako komplex nízkoprahově organizovaných psychosociálních služeb (Zákon 

108/2006,§32-§96a).Kontaktní centra jsou zařízení určená jednotlivcům, kteří mají 

problémy s užíváním návykových látek. Terénní programy bývají často spojeny 

s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. 

3.4. Cíle NZDM 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, stejně jako jiné NNO, uvádějí určité cíle a 

poslání, která ve své práci s dětmi a mládeží chtějí naplňovat. Obecně jsou NZDM 

vnímána jako servisní typ neziskových organizací s výraznou volnočasovou složkou, což 

znamená že NZDM nabízejí své služby dětem a mládeži v jejich volném čase a představují 

velmi důležitý činitel v rozvoji mladého člověka. Zapojení se do programu NZDM 

představuje pro děti a mládež velký přínos, jelikož nejde o klasické volnočasové zařízení, 

ale o organizaci, která poskytuje mládeži sociální služby, přičemž je kombinuje 

s volnočasovou složkou. Tento přínos je přitom mnohdy považován za největší u ohrožené 

mládeže ze slabého sociálního prostředí (Fredricks, Hackett,Bregman,2010). 

Mládež ze slabého sociálního prostředí často podává horší školní, sociální i 

psychologické výsledky právě z toho důvodu, že se pohybuje v rizikovějším prostředí. 

Podle  Fredricksové,Hackettové a Bregmanové se NZDM vyznačují jistými speciálními 
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rysy, které podněcují pozitivní vývoj mládeže. Mládež navíc nepodléhá oficiální kontrole 

uvnitř zařízení/klubu, jak je tomu zvyklá ve škole či doma, ale návyky a prosociální 

chování je formováno spíše neoficiálně. Mládež se pohybuje ve skupině svých vrstevníků, 

má možnost rozvíjet určité specifické dovednosti a schopnosti a hlavně vše dělá sama a 

dobrovolně, bez donucení. Členství v NZDM podle autorů podporuje dobré školní 

výsledky, eliminuje konflikty a pomáhá rozvíjet sociální i psychologické kompetence 

(Fredrics,Hackett,Bregman,2010). 

Členství v NZDM a pozitivní sociální vývoj mládeže je pozitivním spojením i pro 

jiné autory. Anderson-Butcher, Newsome a Ferrari (2003) vidí tato zařízení jako dobrý 

prostředek k eliminaci rizik, kterým je mládež v dnešní době vystavena a také jako řešení 

problémů v chování, které jsou charakteristické pro vzrůstající věk cílové skupiny NZDM, 

přičemž tyto problémy často negativně ovlivňují školní výsledky. Členství 

v nízkoprahových zařízeních/klubech má pozitivní vliv na zdravý vývoj jedince, 

pravidelné členství je často spojeno s pravidelnou školní docházkou, lepšími školními 

výsledky, zlepšením vztahu s vrstevníky i s dospělými a eliminací konfliktů (Anderson-

Butcher, Newsome, Ferrari, 2003). 

Příčinou tohoto pozitivního vlivu klubů na mládež může být podle autorů 

dobrovolnost, která je pro ně charakteristická. Mládež si sama volí aktivity, které ji 

zajímají, vybírá si vrstevníky, se kterými tráví čas a mnohdy si rovněž může zvolit 

pracovníky klubů, se kterými se stýká při výkonu určité činnosti (Anderson-

Butcher,Newsome,Ferrari,2003). 

Poněkud odlišný názor na členství v NZDM mají Robson a Feinstein (2007). 

Členství v těchto zařízeních může mít podle nich negativní dopady na mládež a do 

budoucna vést ke špatným sociálním a ekonomických výsledkům jedince. Pravidelné 

navštěvování nízkoprahových klubů může vést k antisociálním návykům a podněcovat 

špatný vývoj jedince. Nejrizikovější jsou přitom ta zařízení, jež sdružují velké množství 

jedinců z toho nejhoršího sociálního prostředí (Robson, Feinstein, 2007).  

Podle autorů ovšem nelze zobecňovat negativní dopady NZDM na všechna zařízení. 

Určující u těchto zařízení bývá jejich klientela (věková skupina, sociální zázemí, kulturní 

zvyklosti) a také zaměření klubu a kontext, ve kterém působí. Negativní dopady klubů jsou 

rovněž přímo úměrné strukturovanosti klubu. Nejrizikovější jsou ty kluby, které postrádají 
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větší míru organizovanosti a struktury, tedy v podstatě místa, kde se sdružuje riziková 

mládež a věnuje se většinou náhodným a nepříliš připraveným činnostem.  

Mládež, která navštěvovala takovéto kluby, vykazuje v budoucnu nejčastěji špatné 

školní, sociální a ekonomické výsledky. Naproti tomu ta zařízení, která mají jasně 

definované cíle, formulovaný program a předem dobře připravené strukturované činnosti, 

představují pro mládež často přínos (Robson, Feinstein,2007). 

Je pravděpodobné, že ohrožená mládež, která se v těchto klubech sdružuje, má již 

zkušenosti s anti-sociálním chováním, kriminalitou a tím pádem v klubu může tyto 

nezdravé návyky zavádět. Může se tedy jednat o tzv. oboustranný efekt, kdy jsou zařízení 

ovlivňována klientelou, která ji navštěvuje a následně také svou cílovou skupinu ovlivňuje. 

Klienti s již špatnými sociálními návyky, horším rodinným zázemím a špatným postojem 

ke škole jsou pravděpodobně častější cílovou skupinou NZDM, nežli děti a mládež z méně 

rizikového prostředí. Tato „méně riziková“ mládež si také pravděpodobněji vybere jiný typ 

aktivit, než nízkoprahová zařízení (Robson,Feinstein,2007).  

Autoři tedy tvrdí, že negativní dopady nestrukturovaných klubů/zařízení na mládež 

mohou rovněž pramenit ze samotné klientely mládeže. Jedinci ze slabšího sociálního 

prostředí mohou již vykazovat behaviorální problémy, určité negativní psychologické 

charakteristiky, zkušenosti s kriminalitou atd., jež může souviset právě s anti-sociálním 

prostředím, ze kterého pocházejí. Taková mládež si také pravděpodobně častěji vybere 

neorganizovaný nízkoprahový klub, než např. sportovní klub a to například z toho důvodu, 

že členství v takovýchto klubech vnímají jako určitý útěk z prostředí kontrolovaného 

dospělými (škola, rodina), kvůli již předešlé negativní zkušenosti z organizovanými 

zařízeními a kluby nebo jednoduše ze strachu navštěvovat silně strukturované kluby a 

zařízení (Robson,Feinstein,2007). 

Podle českých autorů Klímy a Jedličky lze cíle nízkoprahových zařízení shrnout do 5 

základních bodů. 

1) Minimalizace různých druhů interpersonálních konfliktů – NZDM pomáhá 

zlepšovat vztahy mezi klienty, klientem a pracovníkem i mezi klientem a rodičem. Ke 

zlepšování vztahu mezi klientem a rodičem slouží pracovníci NZDM.  

 

2) Snižování bezprostředních zdravotních a sociálních rizik- Pracovníci poskytují 

klientům bezplatně zdravotnický materiál, jako jsou injekční stříkačky či prezervativy 
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a poskytují nutnou prevenci o zdravotních rizikách. Dále NZDM poskytuje bezpečný 

prostor pro sportovní a jiné aktivity.  

 

3) Zprostředkování kvalifikovaného řešení problémů, jejich identifikace a přijetí 

klientem- pracovníci řeší s klienty různé druhy obtíží (např. rodinné problémy, školní 

problémy atd.). 

 

4) Snižování nebezpečí sekundární deviace a patologizace 

 

5) Stabilizace nepříznivé situace a rozšíření životních možností a příležitostí- NZDM 

poskytuje celou řadu služeb, které ke stabilizaci přispívají- poskytnutí přechodného 

ubytování, doporučení léčby závislostí, doplnění vzdělání atd.  

(Klíma, Herzog a kol., 2008:14) 

3.5. Historie NZDM v České republice 

Důležitým mezníkem pro vznik NZDM byl rok 1989 a změna společnosti 

v politickém, ekonomickém, sociálním a zejména hodnotovém smyslu. Nová situace 

přinášela nové možnosti a nový životní styl, který byl ovšem pro některé lidi 

nepochopitelný a nedokázali se v něm zorientovat (Čechlovský, 2005).  

Zranitelnou skupinou ve společnosti se stala zejména mládež, která byla změnou 

režimu velmi ovlivněna. Mládež získala spoustu nových možností, ale s těmito možnostmi 

rostla u některých mladých lidí i dezorientace a pocity zmatenosti, jak tento nový životní 

styl uchopit. Následkem toho docházelo k nárůstu kriminality a rozšiřování sociálně-

patologických forem chování. Rovněž vzrostl počet jedinců užívající návykové látky a 

problematikou se stala také prostituce a volný sexuální život. Na jedné straně vzrůstala 

kriminalita mládeže, na druhou stranou ovšem neúměrně klesal věk pachatelů trestných 

činů (Matoušek, 2003).  

Stát spatřoval východisko z této situace v oblasti prevence a začal ji podporovat. 

Vznikala zařízení, která se rizikovému chování snažila předcházet a ne ho řešit, až 

v momentě, kdy se projeví. Stěžejní pro vznik zařízení pro děti a mládež, která se v té době 

nazývala kluby pro děti a mládež, se stala terénní sociální práce (streetwork). Počátky 

streetwork v ČR datujeme do druhé poloviny 90. let 20. století a jejich největší nárůst 

potom na konec 90. let. S rozvojem terénní sociální práce docházelo tedy také k zakládání 
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nízkoprahových zařízení a velké množství jich vznikalo právě ke konci 90. let (Matoušek, 

2003). 

Rozvoj streetwork časem probíhal cíleně na úrovni nestátních neziskových 

organizací. Takováto zařízení se nejprve začala zabývat problematikou drogové závislosti 

u mládeže a poté také zacílila na prevenci prostituce, bezdomovectví a na problematiku 

neorganizované mládeže (mládeže na ulici). Rozvoj streetworku v ČR čerpal spíše ze 

zkušenosti, než z teoretického konceptu. Terénní sociální pracovníci nebyli systematicky 

vzděláváni a v jejich práci se nacházely nedostatky. Řešením problému byla spolupráce 

s odborníky na streetwork ze zahraničí, kde bylo teoretické zázemí pro streetwork na vyšší 

úrovni (Matoušek, 2003). 

Důležitá byla například spolupráce se Sociální akademií v Sasku v Německu, která 

položila základy teoretického ukotvení streetworku u nás. Čeští terénní sociální pracovníci 

vzali za vzor způsob práce s problematickou mládeží v saských centrech a položili základ 

nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. 

Před rokem 1995 byl streetwork realizován převážně v terénu na ulici, ovšem potřeba 

kamenného zázemí byla velká a sociální pracovníci po vzoru svých německých kolegů 

začali zakládat nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Jejich systematický rozvoj pak 

začal po roce 1995. V této době můžeme hledat počátky klubů a center v Klatovech, Plzni, 

Jablonci nad Nisou či v Českých Budějovicích. V této době rovněž vzniklo například 

zařízení pro děti a mládež Krok v Praze-Modřanech či Milíčův dům v Jaroměři (Matoušek, 

2003). 

Velmi důležitým krokem v rozvoji NZDM bylo zajištění financování. Financování 

rozvoje nízkoprahových zařízení podpořily zejména nadace a jejich grantové programy, 

což bylo pro většinu NZDM stěžejním a díky těmto penězům mohly dále fungovat a 

rozvíjet se. Podpora např. od orgánů státní správy byla naproti tomu malá. Příkladem 

podpůrných programů nadací je např. program Děti ulice, který byl realizován v letech 

1999-2000 nadací Open Society Fund Praha či program Gabriel Nadace rozvoje občanské 

společnosti (2001-2002) (Čechlovský,2005). 

V historii vzniku a rozvoje NZDM, převážně pokud se zaměříme na dobu nedávnou, 

hraje stěžejní roli také vznik pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

v rámci České asociace streetwork. Česká asociace streetwork byla založena roku 1997 a 

sdružuje odborníky na oblast streetworku po stránce teoretické i praktické. Cílem pracovní 
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skupiny bylo a nadále zůstává rozpracování metodiky streetworku, rozvíjení vzdělání a 

informací v oblasti streetworku či zastřešování supervize.  

Pracovní skupina České asociace streetwork vznikla v roce 2001 a pomohla vůbec 

definovat pojem nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve vztahu k nim samotným a 

ve vztahu k jiným organizacím, které pracují s touto cílovou skupinou a pomohla vymezit 

se vůči nim. Dále například určila měřítka kvality práce NZDM. Vytvoření standardů 

NZDM pracovní skupinou znamenalo další velký skok v rozvoji NZDM. Zařízení se díky 

standardům mohla profesionalizovat a zvyšovat úroveň svých pracovníků i poskytovaných 

služeb (Čechlovský, 2005). 

3.6. NZDM jako primárně servisní typ NNO, naplňující primárně servisní funkci 

Nízkoprahové kluby jsou tedy zařízeními, která poskytují dětem a mládeži určité 

služby, a to služby sociální. Jedná se přitom o sociální služby, které jsou nabízeny 

nejčastěji v sociálně vyloučených lokalitách pro ohroženou cílovou skupinu obyvatelstva. 

Jedná se o typ sociální služby, která má zamezit rozvoji sociálně patologických jevů u 

rizikové skupiny obyvatelstva.  NZDM tedy můžeme klasifikovat jako NNO, které 

poskytují služby veřejnosti, tedy servisní NNO a doplňující či nahrazující (podle lokality) 

činnost státní v oblasti sociálních služeb.  

NZDM mají ovšem, jakožto poskytovatel sociálních služeb, určitá specifika. Za prvé, 

jedná se o zařízení, která vznikala převážně po roce 1990 a nepůsobí tedy mezi českými 

NNO zatím příliš dlouho, navíc se stále poměrně rychle mění a vyvíjí. Rovněž princip 

nízkoprahovosti je v oblasti poskytování sociálních služeb specifický. NZDM cílí na co 

nejširší skupinu rizikové mládeže a snaží se, aby měla do zařízení co nejsnazší přístup. 

Důležitý je také význam volnočasovosti v těchto zařízeních, čili že cílí na děti a mládež a 

jejich volný čas a hrají pro svou cílovou skupinu důležitou roli v této volnočasové oblasti. 

Nízkoprahová zařízení jsou v oblasti poskytování sociálních služeb specifická také 

poněkud odlišným přístupem pracovníka a klienta. Pracovníci NZDM se snaží o 

podporující přístup a důležitý je, aby jejich vztah s klienty byl osobní, založený na důvěře 

a přátelství. NZDM poskytují klientům zázemí, které v určitých případech může 

nahrazovat i zázemí rodinné a jsou trvalejší a osobnější. I princip kontaktní práce 

pracovníka s klientem je v odvětví sociálních služeb poměrně specifický (Řehounková, 

2005). 
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Dle definic o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež můžeme obecně říci, že 

NZDM jsou místa, kde jsou dětem a mladým lidem poskytovány sociální služby primárně 

v oblasti prevence-sociálně patologických jevů. Jsou to rovněž místa, kde jsou mladí lidé 

vzděláváni a kde mohou vykonávat nejrůznější volnočasové činnosti, mohou se účastnit 

akcí a táborů apod. NZDM jsou zároveň místa, která pomáhají hájit a prosazovat veřejné i 

soukromé zájmy. Mezi veřejný zájem patří například snaha odvrátit nebezpečí zkažení 

mladých lidí nástrahami dnešní doby a snaha vštípit jim hodnoty a normy, které pomohou 

rozvíjet naši společnost (Klíma, Herzog a kol., 2008). 

 Nízkoprahy rovněž podle definic o NZDM přispívají k budování komunity, a to jak 

uvnitř samotného nízkoprahu, kde se vytváří soudržná skupina mezi mladými jedinci, tak 

na obecnější rovině vytvářením pevných vztahů mezi mladistvými, jejich rodiči a mezi 

lektory a dobrovolníky. Nízkoprah poskytuje jedincům také možnost sebevyjádření. Mladí 

lidé zde mohou sami některé činnosti vést a učit tak ostatní a mohou se podílet na přípravě 

táborů či akcí. NZDM přispívají dále i k ochraně hodnot ve společnosti realizací programů 

proti rozvíjení sociálně patologických jevů ve společnosti a podporují rovněž pluralismus 

(umožňují navštěvování nízkoprahových klubů i znevýhodněným skupinám ve společnosti, 

mladým lidem ze špatného sociálního prostředí atd.) (Řehounková,2005). 

To, s jakými funkcemi se činnosti NZDM podle mého teoretického ukotvení 

skutečně pojí a tedy to, jaké funkce můžeme předpokládat, že určité činnosti naplňují budu 

dále zkoumat ve svém empirickém výzkumu.  

4. CÍLOVÁ SKUPINA NZDM 

4.1. Charakteristika cílové skupiny 

Jak již označení nízkoprahová zařízení pro děti a mládež napovídá, NZDM jsou 

určena dětem a mládeži od 6 do 26 let. Tato cílová skupina NZDM je náchylná ke změnám 

chování, k rizikovému chování a často zažívá obtížné životní události, s nimiž se jim právě 

NZDM snaží pomoci. Nejrozšířenější cílovou skupinou NZDM potom bývá mládež ve 

věku 13-18 let, tzv. adolescenti. Tato věková skupina klientů také nejčastěji trpí 

následujícími problémy: 

● neschopnost zapojit se do standardních volnočasových aktivit 

● vyhýbání se standardním formám institucionalizované péče 

● neproduktivní trávení volného času 
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● charakteristický životní styl, který ohrožuje je samotné i okolí a kvůli kterému 

často přicházejí do konfliktů 

● upřednostňování trávení volného času mimo rodinu a jinou sociální skupinu 

(Česká asociace, 2008) 

Mezi časté klienty NZDM řadíme např. příslušníky národnostních a etnických 

menšin. Pro klienty nízkoprahových zařízení je typická rozmanitost, která neodpovídá 

předem vymezené charakteristice jako u jiných psychosociálních služeb. Hlavním 

spojovacím činitelem klientů bývá pouze nepříznivá životní situace.  

4.2. Nepříznivá životní situace 

Nepříznivou životní situaci můžeme chápat rozličně, ovšem z hlediska cílové 

skupiny nízkoprahových zařízení ji můžeme definovat jako životní situaci, do které spadají 

různé formy konfliktních společenských situací, jako například vandalismus, záškoláctví, 

předčasné sexuální zkušenosti či užívání návykových látek. Velmi často se do obtížné 

životní situace klient dostává kvůli špatnému zázemí v rodině. Alkoholismus rodičů, 

chudoba, úmrtí některého příslušníka rodiny či špatné vztahy v rodině působí velmi silně 

na psychiku klienta a mohou být spouštěčem výše zmíněných konfliktních společenských 

situací (Burešová,2010).  

4.3. Riziková mládež 

Pojem riziková mládež se v českém prostředí objevil po roce 1989 a vztahoval se 

k fenoménu mládeže, která byla více náchylná k sociálnímu selhání. Společenským 

problémem se stal nižší věk páchání trestné činnosti mládeže i její velký podíl na 

kriminalitě. V současné době se problematikou rizikové mládeže zabývá například Labáth, 

který ji definuje jako skupinu dospívajících, u které je vyšší pravděpodobnost selhání 

v sociální a psychické oblasti. Rizikovost je chápána z hlediska osobnostních, zdravotních, 

somatických či sociálních kritérií či z hlediska kritéria problémů v chování (Labáth a kol., 

2001). 

Pro cílovou skupinu NZDM je charakteristický proces dospívání, který začíná 

zpravidla mezi 10. – 12. rokem a končí mezi 15. -16. rokem života. Tento proces je 

vystřídán obdobím adolescence ve věku 16-17 let. V období dospívání (pubescence) 

dochází u jedince ke značné proměně všech složek jeho osobnosti, které jsou spojeny se 

značnou kritikou ke své osobě a častým a přísným sebehodnocením. Důležitým faktorem 
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pro pubescentního jedince je přítomnost fungující primární rodiny, a to i přes častou 

vzdorovitost jedince vůči rodině (Labáth a kol., 2001).  

4.4. Rizikové faktory dospívání 

Při hledání odpovědí, jaké jsou rizikové faktory dospívání, a tedy jakým rizikovým 

faktorům čelí klienti nízkoprahových klubů, je třeba odkázat na vývojovou psychologii 

jedince a vycházet z ní. Člověk prochází podle E.H. Eriksona během svého života různými 

fázemi vývoje a během těchto fází osobnost člověka zraje a dochází k posunu do fáze další. 

Období dospívání je fází, kdy dochází k hledání a budování vlastní identity. Pro vytváření 

vlastní identity je důležitá skupinová identita a pocit sounáležitosti s ní. Skupina vrstevníků 

poskytuje jedinci důležitou oporu při odpoutávání se od rodiny a vytváření přátelských 

vazeb s vrstevníky (Labáth a kol., 2001). 

Problém může nastat při nepřijetí jedince do některé vrstevnické skupiny či při 

vytvoření neuspokojivých vazeb s vrstevníky. Reakcí na tyto problémy může být útěk do 

sociálníizolace či příklon k různým antisociálním skupinám. Obojí může být poté 

zárodkem pro psychické či behaviorální problémy, jejichž řešení může jedinec spatřovat 

v konzumaci alkoholu, návykových látek a podobně. Důležitou součástí této fáze života je 

i přechod z role dítěte do role dospělého a s tím související přijmutí osobní odpovědnosti a 

změny hodnot. Nezvládnutí této role může vést např. k záškoláctví (Labáth a kol.,2001). 

Klienti NZDM čelí nejčastěji problémům, které vycházejí z jejich fáze vývoje a jsou 

často charakteristické pro skupiny dospívajících. Mezi takovéto vývojové problémy 

můžeme zařadit: 

● Problém s přijetím vlastního těla 

● Získávání zkušeností v erotickém vztahu- při špatných či nedostatečných 

zkušenostech může docházet k frustraci z vlastního těla, sebepoškozování, 

promiskuitě či k navazování špatných partnerských vztahů 

● Vytváření vztahů s vrstevníky-při neschopnosti navazovat přátelské vztahy 

s vrstevníky či při nepřijetí do party vrstevníků se objevuje frustrace, častým 

problémem je rovněž šikana 

● Změna vztahu k dospělým – jedinec má často problém s rodiči a s jinými 

dospělými (učiteli, autoritami atd.) 
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● Přijetí odpovědnosti a přechod do dospělosti- mohou se objevit problémy 

s hospodařením s penězi, pasivní přístup k volbě budoucího povolání, neplnění 

školní docházky či rezignace na stanovení si vhodných osobních cílů 

(Burešová, 2010) 

Tyto vývojové problémy bývají pro období dospívání typické a nemusejí nutně vést 

k psychickým či behaviorálním poruchám. U některých jedinců ovšem může dojít k silné 

deprivaci a jejímu řešení nevhodnými prostředky. Takovými prostředky může být 

například: páchání trestné činnosti, agresivita, šikana, poruchy příjmu potravy, sexuálně 

rizikové chování, užívání návykových látek, sebepoškozování atd. (Burešová, 2010). 

5. PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

5.1. Volný čas 

Volný čas můžeme definovat různými způsoby podle výchozího hlediska. Můžeme 

použít hledisko ekonomické, filosofické, kulturní či psychologické. Podle Pávkové 

chápeme volný čas jako: “Opak doby nutné práce a povinností a dobu, která je potřebná 

k reprodukci sil. Činnosti ve volném čase si vybíráme svobodně, podle svého zájmu i 

momentálního naladění a děláme je rádi.“(Pávková a kol., 2002:15).  

Do pojmu volného času můžeme zahrnout odpočinek, rekreaci, zábavu, zájmově 

vzdělávací činnosti, zájmové činnosti či dobrovolně společensky prospěšnou činnost. Do 

volného času dětí a mladistvých neřadíme vyučování a úkoly s ním spojené, práci 

v domácnosti, sebeobsluhu a péči o svůj zevnějšek (Pávková a kol., 2002). 

Volný čas dětí a mládeže má svá specifika. Jedním takovým specifikem je jeho 

pedagogické ovlivňování, které je žádoucí z výchovného hlediska. Pedagogické 

ovlivňování dítěte a mladistvého musí být ovšem dobře promyšlené a nabízená činnost 

volnočasových aktivit pestrá a zajímavá. V současné době je pro děti a mládež, převážně 

z velkých měst, velmi důležitá aktivní a smysluplná volnočasová činnost, jelikož prostředí 

ulice pro ně často skýtá nebezpečí patologizace, záškoláctví apod. Volný čas dětí a 

mládeže ovšem i přesto, že podléhá často pedagogickým zásahům, není pouze v rukou 

školy či rodiny, ale měl by být záležitostí celé společnosti a institucí jí zřízené (Pávková a 

kol., 2002).  

5.2. Prevence a volný čas 

Jedním z hlavních úkolů většiny volnočasových zařízení pro děti a mládež je 

prevence sociálně patologických jevů ve společnosti. Děti a mládež ve věku mezi 6-26 lety 
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jsou nejrizikovější skupinou ve společnosti a v jejich vývoji je třeba účinné a včasné 

prevence.  

Prevence u dětí a mládeže je namířena nejčastěji proti následujícím sociálně-

patologickým jevům: 

● drogová závislost 

● kriminalita a delikvence 

● záškoláctví 

● agresivita, šikana 

● gambling (patologické hráčství) 

● xenofobie a rasismus 

● virtuální svět (počítače, televize) 

(Pávková a kol., 2002:41) 

5.3. Typy prevence 

Prevencí sociálně-patologických jevů rozumíme opatření, která předcházejí 

sociálnímu selhání jedinců. Prevenci by mělo jedinci v nejvyšší míře poskytovat rodinné a 

školní prostředí a poté volnočasová zařízení. Sociální prevenci můžeme rozdělit na 

primární, sekundární a terciální. Primární prevence je převážně záležitostí rodiny, 

obce/města a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciální 

prevence kvůli své náročnostipřipadá spíše Ministerstvu práce a sociálních věcí a někdy 

také Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu spravedlnosti (Matoušek, Kroftová, 2003).  

5.3.1. Primární prevence 

Primární prevence cílí na celou populaci a týká se především výchovných, 

vzdělávacích, volnočasových, osvětových a poradenských aktivit. Primární prevence se 

snaží předejít ohrožujícím situacím a tím eliminovat následky spojené se sociálně 

patologickými jevy. „Cílem primární prevence je předejít problémům s užíváním 

návykových látek, oddálit první kontakt s drogou, získat takové znalosti a dovednosti, které 

podporují zdravý životní styl a udržet si tyto vlastnosti i do budoucna“(Matoušek, 

Kroftová, 2003:266). 

Primární prevence je nejčastěji realizována v rodině, škole a lokálních 

společenstvích. Velký důraz primární sociální prevence je kladen na děti a mládež. 
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Primární prevence se nesnaží jen eliminovat sociálně-patologické jevy, ale rovněž 

podporovat prosociální chování mládeže (Matoušek, Kroftová, 2003). 

Primární prevence se dále dělí na specifickou a nespecifickou primární prevenci. 

Nespecifická primárníprevence nabízí smysluplné trávení volného času v některých 

z volnočasových zařízení. Pomáhá rozvíjet zdravou osobnost a rozvíjet zájmy a talent 

jedince. Naproti tomu specifická primární prevence zahrnuje aktivity, jejichž existence je 

nutná k tomu, aby se jedinci rizikové skupiny zdravě vyvíjeli. Tato prevence je nejčastěji 

součástí specifických školních programů, zaměřených na rizikové způsoby chování 

(Matoušek, Kroftová, 2003). 

5.3.2. Sekundární prevence 

Sekundární prevence je zaměřena specifičtěji. Jde o práci se skupinou či 

jednotlivcem, který již projevuje známky asociálního chování. Jedná se například o 

záškoláctví, nepřijetí autority učitele apod. Sekundární prevence se zaměřuje na ohrožené 

skupiny obyvatelstva a na jedince, kteří již sociálně-patologickou zkušenost mají. V oblasti 

sekundární prevence hrají důležitou úlohu terénní sociální pracovníci (streetworkers). 

Terénní sociální práce spadá do tzv. kontaktní práce, jež je součástí nabídky 

nízkoprahových zařízení. Osoby, které potřebují pomoc terénního pracovníka, jsou 

kontaktovány v prostoru, ve kterém se běžně vyskytují a tráví svůj čas. Takovými prostory 

může být ulice, bar, klub, opuštěný dům, herna apod. (Pávková a kol., 2002). 

Počátky fungování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jsou úzce spjaty právě 

se streetworkema jeho rozvojem. Nízkoprahová zařízení, stejně jako terénní sociální 

služby, počítáme do nízkoprahově orientovaných sociálních služeb (Pávková a kol., 2002). 

5.3.3. Terciální prevence 

Terciální prevence je zaměřena na vyléčení pacienta, který je již nějakými 

negativními vlivy postižen. Cílem terciální prevence je zabránit opakovanému negativnímu 

jednání (recidivě). Zkoumá se sociální prostředí jedince a důvod k jeho selhání. Terciální 

prevence bývá velmi složitá, jelikož jedinec si poruchu již často osvojil a dochází 

k opakovaným recidivám (Pávková a kol., 2002).  

5.4. Role NZDM z hlediska prevence sociálně-patologických jevů 

NZDM jsou servisními neziskovými organizacemi, které mají ovšem proti ostatním 

jistý přesah. NZDM pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase a jsou pro ně tedy také 

http://www.prevcentrum.cz/
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důležitým prvkem v jejich volném čase. NZDM můžeme tedy považovat za servisní 

organizaci s přesahem právě z důvodu její orientace na volný čas dětí a mládeže.   

NZDM jsou zajímavé také tím, že nabízejí svým klientům velké množství služeb, 

které přímo či nepřímo cílí na prevenci sociálně- patologických jevů (kontaktní práce, 

situační intervence, poradenství, krizová intervence, případová práce, preventivní 

výchovné a pedagogické programy atd.) a nabídka služeb není orientována jednostranně na 

prevenci určitého rizikového chování, ale naopak je rozmanitá a široká.  

NZDM mají v prevenci sociálně-patologických jevů výhodu i ve své 

nízkoprahovosti. Služby jsou nabízeny ve většině případů bezplatně, anonymně, širokému 

okruhu uživatelů a zohledňují prostorové, časové a psychologické nároky svých klientů. 

Cílová skupina klientů NZDM je široká a rozmanitá rovněž z hlediska věku (6-26 let). 

Věková skupina pod 10 let a nad 20 let je v NZDM ovšem poměrně výjimkou (Česká 

asociace, 2008). 

NZDM se zaměřují na prevenci primární, sekundární a do jisté míry i terciální. 

V terciální prevenci je ovšem vždy kladen důraz na jednotlivý problém, klienta a 

kvalifikaci pracovníka NZDM (Česká asociace, 2008). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

6. METODOLOGICKÁ ČÁST 

6.1. Výzkumný problém a výzkumné otázky 

V souladu s tématem a cíli práce, které jsem uvedla v úvodu, je znění mého 

výzkumného problému následující:   

NNO servisního charakteru jsou označovány kvůli svému hlavnímu poslání-

poskytování sociálních služeb i kvůli své časté „závislosti“ na státních zdrojích 

financování, jako organizace, které poskytují primárně servisní činnosti a naplňující 

primárně servisní funkci NNO. Cílem je prozkoumat blíže, jaké jiné než servisní činnosti, 

vykonávají primárně servisní NNO a jak pomáhají prostřednictvím svých neservisních 

činností naplňovat jiné než servisní funkce NNO, tedy s jakými jinými než servisními 

funkcemi se podle teoretického ukotvení jednotlivé neservisní činnosti pojí. Cílem je rovněž 

pochopit, jaký význam těmto aktivitám připisují představitelé NNO a jak souvisí se zdroji 

financování.  

Ke zkoumání svého výzkumného problému si formuluji výzkumné otázky s dílčími 

podotázkami, které mi problém pomohou objasnit.  

Výzkumné otázky:  

1) Jaké jiné funkce NNO naplňují zkoumané NZDM mimo funkce servisní?  

o Jaké jiné aktivity mimo servisních aktivit NZDM nabízejí?  

o Jakým způsobem se jiné než servisní aktivity zařízení v primárně servisní 

NNO staly součástí nabídky aktivit NZDM (z hlediska představitelů 

organizace)? 

o Jaký význam těmto aktivitám připisují představitelé NZDM především ve 

vazbě na hlavní, servisní funkci?  

2) Jak souvisí systém financování s nabízenými aktivitami?  

o Jaké jsou zdroje financování NZDM a převažuje v nich stát (respektive 

veřejná správa, ministerstva, kraje, obce atd.)? 

o Ovlivňuje nějakým způsobem možná „závislost“ NZDM na státních 

zdrojích financování nabídku jejich aktivit?  

3) Proč se zkoumané NNO věnují i jiným aktivitám než jen provozování NZDM?  

o Kdy a jak s těmito aktivitami začínali? 
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o Jaký význam těmto aktivitám přisuzují ve vztahu k NZDM? 

o Jaký je vztah NZDM a jejího zřizovatele?  

6.2. Výzkumný design 

Kvůli charakteru výzkumu volím kvalitativní výzkumný přístup. Kvalitativní 

výzkumný přístup je charakterizován tím, že získává velmi podrobné informace při 

zkoumání organizace, jedince, skupiny či události a umožňuje získávat informace do 

hloubky (Hendl,2005). Jeho nevýhodou je to, že se omezuje na menší vzorek zkoumané 

populace a výsledky výzkumu nemůžeme tudíž zobecnit na velký počet lidí/organizací ap. 

Tento typ výzkumu nám umožňuje navrhovat nové teorie a hypotézy (Hendl,2005). 

Ve své práci zkoumám nabízené aktivity a strukturu financování NZDM. Výzkumný 

vzorek je úzký, ale informace, které získávám, jsou velmi podrobné, abych mohla 

zodpovědět své výzkumné otázky a zařízení porovnat. K zodpovězení mých výzkumných 

otázek užiji dvě metody sběru dat: analýzu dokumentů a polostrukturované rozhovory.  

Jako výzkumný design zvolím popisnou případovou studii. Hlavním cílem je popis a 

kategorizace činnosti NZDM a jejich pochopení v souvislosti se zdroji financování 

organizace. Případová studie je empirický design, jehož smyslem je zkoumat a porozumět 

jednomu nebo několika málo případům. Základem případového šetření je sběr skutečných 

dat, která se vztahují k objektu výzkumu (případu) (Švaříček, Šeďová a kol.,2010). 

Případová studie je charakteristická tím, že sbíráme velké množství dat o jednom nebo 

několika málo jedincích/organizaci a snažíme se zachytit případ v jeho složitosti a o 

popsání komplexních vztahů. Hodnota případové studie závisí na tom, jak dobře je na 

určitý případ zaostřena, přičemž se předpokládá, že pokud je daný případ důkladně 

prozkoumán, lépe se porozumí i případům podobným (Hendl, 2005). 

Ve své studii se zaměřuji na činnost konkrétních neziskových organizací  a snažím se 

komplexně porozumět jejich repertoáru aktivit a financování, abych mohla zodpovědět, 

jakým způsobem aktivity organizací vznikají, jaké jsou, jaký mají pro vedení organizace 

význam a jak souvisí s financováním organizace. Sběr dat proběhne způsobem podrobných 

polostrukturovaných rozhovorů a důkladnou analýzou dat od malého vzorku (tři 

organizace). Důkladně prozkoumám nabízené činnosti tří nízkoprahových zařízení pro děti 

a mládež jakožto typicky servisní organizace a budu zkoumat, jaké můžeme předpokládat, 

že naplňují funkce, tedy s jakými funkcemi se pojí.  

 



36 

 

6.3. Výzkumný vzorek 

6.3.1. Mapování NZDM v České republice 

V České republice funguje podle registru poskytovatelů sociálních služeb 

Ministerstva práce a sociálních věcí, který byl zpracován roku 2007, 250 nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež a najdeme je po celé ČR. Tuto službu nejčastěji poskytují 

občanská sdružení, církevní instituce jako samostatné právnické osoby, kdy jsou NZDM 

zřizována účelovým zařízením církve (charitou či diakonií) a obecně prospěšné společnosti 

(Ministerstvo, 2007).Poskytování nízkoprahových služeb je tedy doménou neziskových 

organizací. Jedinou výjimku tvoří malá, ovšem nezanedbatelná část nízkoprahových 

zařízení založených příspěvkovými organizacemi, které zřizují nejčastěji města 

(Ministerstvo, 2007). 

V Libereckém kraji, na který se ve svém výzkumu hodlám zaměřit, působí podle 

registru 11 poskytovatelů nízkoprahových služeb a tyto služby jsou poměrně rozděleny 

mezi obecně prospěšné společnosti, diakonie, charity, občanská sdružení a příspěvkové 

organizace. V Libereckém kraji se tedy jedná o následující poskytovatele:Maják, o.p.s., 

Člověk v tísni, o.p.s., Liberecké fórum, o.s., Romský život o.s., Lampa, o.s., Diakonie 

Českobratrské církve evangelické- Středisko v Jablonci nad Nisou, Farní charita Česká 

Lípa,  Oblastní charita Most, Kontakt, p.o., DDM Větrník, p.o., DDM Sluníčko, p.o. 

(Ministerstvo, 2007). 

Poskytovatelé nízkoprahových služeb v Libereckém kraji (viz Tab.1 v příloze) se 

snaží cílit na nejfrekventovanější populaci dané části regionu. V Liberci je například 

cílovou skupinou NZDM nejčastěji mládež ze sídlišť ohrožená sociopatologickými vlivy, 

ale také celkově mládež ze všech sociálních prostředí. Například v Chrastavě či Náhlově je 

situace poněkud odlišná a NZDM se snaží cílit přímo na etnické menšiny (nejčastěji 

Romy), kterých je v místě velké množství.  

Ve svém výzkumu budu porovnávat neziskové organizace jako poskytovatele 

nízkoprahových služeb pro děti a mládež z Libereckého kraje. Ze svého výzkumu 

vynechám tedy všechny příspěvkové organizace, protože nepatří, převážně svým 

způsobem financování, ke klasickým neziskovým organizacím a také vynechám všechny 

poskytovatele mimo Liberecký kraj. Z Libereckého kraje pak budu porovnávat 3 

poskytovatele nízkoprahových služeb.  
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6.3.2. Výběr vzorku 

Výzkumný vzorek jsem vybírala metodou účelového výběru. Účelový výběr je typ 

výběru vzorku, který je založen pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být 

pozorováno (Hendl,2005). Při účelovém výběru vzorku vyvozujeme účel výzkumu z 

výzkumných otázek. Cílem účelového výběru je reprezentovat důležité dimenze 

zkoumaného problému.Zkoumaný vzorek jeservisní nestátní nezisková organizace, která 

poskytuje primárně sociální služby, na druhé straně ovšem působí ve volnočasové sféře 

svých klientů, tedy v jejich volném čase a je tedy pravděpodobné, že se bude věnovat i 

jiným, než servisním aktivitám. Vzorek reprezentuje důležité dimenze zkoumaného 

problému, je primárně servisní organizací, ovšem s jistým přesahem do sféry volnočasové.  

Pro svůj výzkum jsem si vybrala tři nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

v Libereckém kraji. Liberecký kraj je jedním z krajů, kde je nejmenší počet nestátních 

neziskových organizací a z toho důvodu také poměrně málo rozvinutá občanská 

společnost. Liberecký kraj dává na rozvoj neziskového sektoru,oproti například Praze, 

relativně malé dotace a vývoj např. konkrétně města Liberec je soustředěn spíšenarozvoj 

komerčních firem (Ministerstvo, 2007). 

Sama z Liberce pocházím a tato situace mi připadá poněkud neuspokojivá, proto 

jsem se rozhodla zaměřit ve svém výzkumu právě na Liberecký kraj a zjistit, zda v něm 

působí fungující a kvalitní nestátní neziskové organizace. Tři organizace je počet, který mi 

připadá relevantní, abych mohla naplnit cíle výzkumu. Není to ani malý počet, získám 

dostatek informací z analýzy dokumentů a rozhovorů, ani příliš velký počet, budu moci jít 

dostatečně do hloubky a zaměřit se na tyto tři organizace jako na svou případovou studii.  

NZDM, která zkoumám, jsou výlučně neziskovými organizacemi působícími v 

oblasti poskytování sociálních služeb pro děti a mládež, tedy buď občanským sdružením, 

obecně prospěšnou společností či účelovým zařízením církve. Ze svého výběru jsem 

vyškrtla všechny NZDM, která jsou příspěvkovými organizacemi, jelikož svým 

fungováním a financováním neodpovídají definici klasických NNO (Skovajsa a kol., 

2010). Ve své práci se přitom zabývám NZDM právě jako nestátní neziskovou organizací 

poskytující sociální služby, tedy zaměřující se primárně na servisní funkci NNO. 

Můj výzkumný vzorek bude heterogenního charakteru. Jedná se o tři nízkoprahová 

zařízení, ovšem s různou právní formou, s různou velikostí a také s různou délkou své 

existence. Tato heterogenita mi doufám umožní obsáhnout velkou škálu neservisních 
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činností, umožní naplnit více různých funkcí NNO a také poskytne větší variabilitu 

z hlediska financování.  

Jednou ze zkoumaných organizací je obecně prospěšná společnost Maják, o.p.s., ve které 

pracuje můj „gatekeeper“ a která zřídila nízkoprahové zařízení Zakopanej pes. Maják sídlí 

v Liberci. Druhou zkoumanou organizací je Středisko České církve evangelické: Diakonie 

v Jablonci nad Nisou, která zřídila účelové sociální zařízení NZDM Kruháča třetí 

zkoumanou organizací potom občanské sdružení Liberecké fórum, které zřídilo NZDM 

Dětská duha.  

Vztah mezi organizací a jejím NZDM je u všech zkoumaných případů velmi úzký. 

Organizace různé právní formy (nejčastěji o.s., o.p.s., účelové zařízení církve), které se 

nejčastěji zaobírají integrací sociálně znevýhodněných jedinců, podporou Romů, dětí a 

mládeže atp. si zřizují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, často jako svou hlavní či 

jednu z hlavních ,,činností“ organizace. Toto zařízení má primárně servisní charakter a 

naplňuje primárně servisní funkci NNO, jelikož poskytuje hlavně sociální služby dětem a 

mládeži. Zařízení je tedy s NNO úzce spojeno, užívá stejného účtování, tvoří jednu výroční 

zprávu a má často jediný systém financování.  

U různých NZDM je samozřejmě vztah k organizaci, která ho zřizuje, různý a já 

budu rovněž ve svém výzkumu zjišťovat, jaký vztah mezi nimi je. NZDM tedy nikdy v ČR 

neexistuje jako samostatný soubor, ale je vždy součástí určité NNO. Z toho důvodu se ve 

svém výzkumu zaměřím na celou organizaci a ne jen na NZDM, budu na ně nahlížet jako 

na jeden soubor a budu je tak i analyzovat.  

Jako „gatekeeper“ mi posloužil pracovník nízkoprahového klubu Maják, který je můj 

kamarád a dal mi kontakty na další nízkoprahové kluby v Libereckém kraji a 

zprostředkoval možnost kontaktu s vedením zařízení. Při výběru vzorku jsem 

předpokládala, že po získání prvních respondentů z oblasti vedení zařízení získám i další 

pracovníky vedení (pokud bude třeba) metodou sněhové koule, čili tak, že se k dalším 

respondentům dostanu díky těm, se kterými jsem již rozhovor provedla (Hendl,2005). 

Všechny tři organizace jsou organizace zaměřující se na poskytování 

nízkoprahových služeb pro děti a mládež, ale liší se nabídkou svých aktivit, právní formou, 

velikostí i délkou své existence.Středisko diakonie v Jablonci nad Nisou je samostatnou 

církevní právnickou osobou, která vznikla v roce 2006 a má 12 zaměstnanců.Maják o.p.s. 

je společnost, která byla založena libereckým střediskem Jednoty bratrské a Nadací 
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Euronisav roce 1999 a v současné době má 14 zaměstnanců a 20 dobrovolníků.Liberecké 

fórum je organizací nejvíce pracující s národnostními menšinami, má 9 zaměstnanců a 2 

dobrovolníky a působí od roku 2010. 

6.4. Metody sběru dat 

K zodpovězení mých výzkumných otázek a naplnění cílů práce použiji dvě metody 

sběru dat. Za prvé podrobně analyzuji již existující dokumenty. Analyzuji všechny 

dokumenty, které budu mít k dispozici a informace z nich získané budu vzájemně 

porovnávat a třídit podle charakteru výzkumných otázek (seznam analyzovaných 

dokumentů viz. Schéma č.1 v příloze) Druhou metodou sběru dat budou polostrukturované 

rozhovory s vedením organizací. Rozhovory i analýza dokumentů jsou charakteristickými 

metodami sběru dat spíše pro kvalitativní výzkumné přístupy.   

Dokumenty, které zanalyzuji, budou reflektovat současnou situaci organizace, kterou 

si pro své účely definuji jako poslední 4 roky včetně stávajícího roku 2014. Čili 

dokumenty, které budu analyzovat, nebudou starší než z roku 2011 a budou reflektovat 

časové období organizace mezi lety 2011-2014. Rozhovory mi potom budou sloužit jako 

zdroj dat i pro širší období než jen 4 let. Budu pomocí nich zjišťovat, jak se různé aktivity 

do portfolia dostaly, proč se do něho dostaly, apod., k čemuž budu potřebovat znát i 

historické souvislosti vzniku organizace a jejích aktivit. Časové období 4 let se mi zdá 

dobrou alternativou jak pro NZDM, které existují delší dobu (Maják, Středisko diakonie 

v Jablonci nad Nisou), respektive zachycují vše podstatné, co se v organizaci za poslední 

dobu stalo a zároveň u NZDM Liberecké fórum tato doba pokrývá téměř celou existenci 

organizace a podává tak úplné informace o jejím chodu.  

Rozhovory mi umožní získat informace, které se v dokumentech vůbec nevyskytují 

nebo mi pomohou pochopit informace, které z dokumentů analyzuji.  Rozhovor je 

nejčastější metodou, která je v kvalitativním výzkumu používána (Švaříček, Šeďová a kol., 

2010). Existuje několik typů rozhovoru, přičemž polostrukturovaný rozhovor je takový 

rozhovor, kdy máme předem připravený seznam otázek či témat, kterých se chceme v 

rozhovoru držet, ale jinak mu necháváme volný průběh (Hendl, 2005).  

Témata, kterých se v polostrukturovaném rozhovoru chceme držet, si připravíme, ale 

v průběhu rozhovoru je můžeme libovolně přeskakovat. Připravená kostra otázek nám má 

pomoci během času, který jsme si k rozhovoru vyčlenili, získat co nejhodnotnější 

odpovědi. Při vedení rozhovoru platí, že zkušený tazatel je i zkušeným pozorovatelem. 
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Tedy, že jako výzkumník musím být schopna číst i neverbální sdělení respondenta a 

vnímat jeho naladění (Hendl,2005). Při svém výzkumu tedy volím metodu 

polostrukturovaného rozhovoru.   

6.5. Analýza dat 

Cílem mé práce bylo zjistit, jaké další aktivity primárně servisní NNO nabízejí a tyto 

aktivity dále klasifikovat podle oblastí činnosti a podle funkcí, které naplňují. Šlo mi o 

popis a kategorizaci těchto aktivit a jejich spojení s určitými funkcemi NNO. Jak jsem již 

nastínila v úvodu, mnozí autoři (Salamon, Anheier, Pospíšil. Kramer aj.), ve svých 

publikacích spojují činnosti a funkce a předpokládají, jaké funkce jsou určitými činnostmi 

naplněny. Ve své práci jsem postupovala tak, že jsem činnosti a funkce rovněž spojovala, 

tedy jednotlivou činnost jsem si přiřadila do skupiny, oblasti činnosti podle Klasifikace 

činností Salamona a Anheiera (Skovajsa a kol., 2010: 130) a následně jsem jednotlivé 

činnosti spojila s určitými funkcemi podle vlastní Klasifikace funkcí NNO (viz s.10) 

(inspirované Skovajsovým přehledem, 2010: 42). Nezkoumalajsem, jaké funkce 

organizace určitými činnostmi naplňují  prakticky, ale teoreticky. Zkoumala jsem tedy, jak 

se jednotlivé činnosti s určitými funkcemi pojí. Předpokládala jsem přitom, že spojením 

činnosti a funkce došlo k teoretickému naplnění dané funkce.  

K získání dat jsem zanalyzovala do hloubky všechny dostupné dokumenty (viz 

Schéma č.1 v příloze) a užila 4 polostrukturované rozhovory. Rozhovory jsem vedla 

s ředitelem Majáku o.p.s. Petrem Hampacherem, který je nejvyšší osobou za Maják i 

NZDM Zakopanej pes. Rozhovor trval 70 minut. Dále jsem vedla rozhovory s ředitelkou 

Střediska diakonie v Jablonci nad Nisou Michaelou Albrechtovou, který trval 45 minut a 

rozhovor s vedoucím NZDM Kruháč, Pavlem Novákem, který trval 45 minut. Posledním 

rozhovorem byl rozhovor se zakladatelem a předsedou občanského sdružení Liberecké 

fórum Marcelem A. Grünzou, který trval 70 minut.  

Materiál, získaný při analýze dokumentů, jsem podrobila další analýze a rozebrala ho 

podle dílčích jednotek (podle logických myšlenkových celků) a vzájemně jsem materiál 

z různých typů dokumentů porovnávala a doplňovala. Pro zodpovězení určité výzkumné 

otázky a podotázky jsem analyzovala určitý příslušný dokument,a pokud jsem informaci 

nezískala nebo byla z dokumentu neúplná či nejasná, doptala jsem se na ni v rozhovorech 

či přes e-mailovou komunikaci. Činnosti, které organizace nabízejí, byly v některých 

případech přítomné pouze v dokumentech za jediný rok a v některých případech se potom 

opakovaly i v dokumentech za celé čtyři roky. Bylo třeba na to brát zřetel a poznamenat 
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sinapř. určité odchylky v jednotlivých aktivitách v průběhu let. Při analýze a následné 

kategorizaci jednotlivých činností jsem užila Klasifikace činností nestátních neziskových 

organizací Salamona a Anheiera (Skovajsa, 2010: 130) a při přiřazování jednotlivých 

činností k určitým funkcím jsem použila vlastní vytvořené Klasifikace funkcí nestátních 

neziskových organizací (viz s. 10). 

Materiál z rozhovorů jsem podrobila komentované transkripci, tedy rozhovory 

doslovně přepsala a pomocí speciálních znaků označila zvláštní pasáže v promluvě 

(například smích či odmlku). Komentovaná transkripce slouží k ucelení, pochopení a 

zpřesnění informací, které získám od informátorů a pomohla mi materiál roztřídit a 

připravit k následujícímu kroku, otevřenému kódování (Hendl, 2005). Otevřené kódování 

jsem užila hlavně v případě, kdy informátoři hovořili o tom, proč s jednotlivými aktivitami 

začínali. V ostatních případech jsem rozhovory neanalyzovala a získané informace jsem 

brala jako fakta o činnosti NZDM. 

„Kódováním se obecně nazývá proces, při němž se údaje nejprve rozeberou, 

následně konceptualizují a potom složí novým způsobem. Kód je potom slovo nebo krátká 

fráze, která vystihuje určitý typ informace v ní obsažené a odlišuje jej od ostatních 

informací v textu“ (Hendl, 2005:208). 

Výsledný text z přepisu rozhovorů jsem tedy při otevřeném kódování rozčlenila na 

kódy, přičemž kódy jsem si utvořila vlastní v závislosti na výzkumném problému. 

Následná práce s kódy byla již jednodušší pro analýzu textu. Kódy jsem rozdělila do 

kategorií podle jejich významu a každý kód mi pomohlvybrat z rozhovoru relevantní 

informace.  

6.6. Hodnocení kvality výzkumu 

Abych zajistila kvalitu svého výzkumu, držela jsem se několika kritérií a zajistila 

jejich dodržování. Takovými kritérii byla pravdivost výzkumu, důvěryhodnost, 

přenositelnost a spolehlivost (Hendl, 2005). 

Pravdivost neboli validita výzkumu nám udává, zda skutečně zkoumáme to, co 

chceme zkoumat. Validita je v podstatě vyloučení alternativních možností našich výsledků 

(Hendl, 2005). K zajištění validity pomůže dodržování správného metodického postupu a 

podložení daných výsledků výzkumu fakty. Během výzkumu jsem dodržovala metodický 

postup, který jsem si předem vytvořila, tedy analýza dokumentů, polostrukturované 

rozhovory a následně opět analýza dokumentů k doplnění či změně informací. Neustále 
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jsem rovněž ověřovala, zda to, co chci zkoumat, skutečně zkoumám porovnáváním 

informací, které jsem získala, s výzkumnými otázkami a cíly výzkumu.  

Dalším kritériem kvality mého výzkumu byla důvěryhodnost, tedy že dokážeme, že 

jsme dobře zkoumali a identifikovali to, co jsme chtěli. K zajištění důvěryhodnosti lze 

použít např. triangulaci, tedy užití více respondentů, více zdrojů dat a metod sběru dat. Ve 

svém výzkumu jsem užila ,,částečné“ triangulace. Užívala jsem sice dvě metody sběru dat, 

tedy hledala jsem pro zodpovězení jedné otázky informace z různých zdrojů (dokumenty, 

rozhovory), ale rozhovory také sloužily k porozumění tomu, jak vedení vnímá určité 

činnosti a dokumenty zase k zodpovězení toho, jaké činnosti organizace nabízí.  

Spolehlivost (reliabilita) výzkumu pro mne byla také důležitá. Spolehlivost výzkumu 

nám ukazuje, že při opakovaném měření a za předpokladu, že se zkoumaný jev nezměnil, 

docházíme ke stále stejnému či velmi podobnému výsledku. Reliabilita bývá vysoká u 

kvantitativních výzkumů, ale i v kvalitativním výzkumuby měl výzkumník zajistit určitou 

míru spolehlivosti (Švaříček, Šeďová a kol., 2010). 

Všechna výše uvedená kritéria musí vzájemně souviset a ovlivňovat se a výzkum, 

který provádím,musí být smysluplný, tedy obohacovat zkoumanou oblast o nové poznatky 

a přinášet nové „vhledy“ a informace (Švaříček, Šeďová a kol., 2010).  Myslím si, že můj 

výzkum všechna daná kritéria naplnil.  

6.7. Etické otázky výzkumu 

V rámci každého výzkumu je důležité neopomenout etické otázky.  Etické principy 

jsem dodržovala i v rámci svého výzkumu. Informace, které jsem získala analýzou 

dokumentů, jsem uveřejnila až po informovaném souhlasu vedení organizace, rovněž 

informace získané v rozhovorech musely být schváleny vedením, abych je mohla použít. 

Před začátkem rozhovoru jsem získala informovaný souhlas od vedení s nahráváním 

rozhovoru i s publikováním informací z rozhovoru získaných a informátory jsem předem 

seznámila s tématem výzkumu, cílivýzkumu i průběhem výzkumu do té míry, do které 

bylo nutné je informovat. Samozřejmostí bylo rovněž užití získaných materiálů i jejich 

uchování výhradně k účelu výzkumu v diplomové práci.Respondentům jsem nabídla 

anonymitu, ale všichni odmítli a mám tedy plný souhlas užívat v práci jejich jména, jména 

organizací i dokumenty.  
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7. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

7.1. Obecně prospěšná společnost Maják a NZDM Zakopanej pes 

7.1.1. Představení organizace Maják, o.p.s a NZDM Zakopanej pes 

Obecně prospěšná společnost Maják je organizací s poměrně dlouholetou působností. 

Vznikla v roce 1999 na popud libereckého střediska sboru Jednoty bratrské a Nadace 

Euronisa a je registrována u Krajského soudu v Ústí nad Labem (Maják, Statut, 2013). 

Společnost je malou organizací, která má cca 14 zaměstnanců a cca 20 dobrovolníků. 

Statutárním zástupcem organizace je ředitel Petr Hampacher, management společnosti je 

potom složen z vedoucího primární prevence, vedoucího NZDM Zakopanej pes (kterým je 

taktéž Hampacher), vedoucího NZDM Voraz (jehož sídlo je v Novém městě pod Smrkem) 

a účetní. Dalšími zaměstnanci organizace jsou lektoři, sociální pracovníci, externí lektoři a 

pracovníci v sociálních službách. Nad ředitelem společnosti stojí správní a dozorčí rada 

(Maják, Statut, 2013). 

Maják, jak už sám název napovídá, byl založen za účelem být pomocnou rukou, 

záchranným bodem v krizových situacích pro jedince s těžkým životním osudem. Byl 

založen s cílem zaměřit se na mladé lidi ze sociálně rizikového prostředí.Posláním 

organizace je „napomáhat při řešení negativních sociálních jevů rozšířených mezi dětmi, 

mládeží a mladými dospělými a to jak preventivním působením, tak i při řešení již 

vzniklých situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a sociálních 

služeb“ (Maják, Statut,2013:1). 

Maják o.p.s. se zabýval poskytováním sociálních služeb již od počátku a aktivity 

soustředil na prevenci sociálně patologických jevů ohrožených dětí a mládeže. NZDM 

Zakopanej pes, který je součástí obecně prospěšné společnosti Maják bylo ovšem založeno 

až v roce 2010a aktivity dostaly formu oficiálního nízkoprahového zařízení. Poslání 

Zakopaného psa je v souladu s posláním celé společnosti a blíže vymezuje cílovou skupinu 

služeb (Maják, VZ 20122).  

Cílovou skupinou Zakopaného psa je riziková mládež z Liberce ve věku 11-26 let, 

která vykazuje či ji ohrožuje společensky nepřijatelné a rizikové chování. Klub se, stejně 

jako celá společnost, zaměřuje na poskytování sociálních služeb a aktivit, které slouží 

k předcházení vzniku a k řešení společensky rizikového chování a pomáhá mládeži se 

                                                           
2 V empirické části, při uvádění z jakých dokumentů organizace jsem čerpala, budu kvůli přehlednosti 

uvádět u výročních zpráv pouze VZ a rok, za který platí, resp. pro který rok byla vydána a nebudu 
již uvádět rok, kdy byla vydána.  
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zapojením do společnosti. Funguje přitom podle zásad nízkoprahovosti (Maják, Statut, 

2013). 

I když mým tématem jsou jen nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, prakticky se 

u všech zkoumaných organizací zaměřím a budu zkoumat výhradně samotnou organizaci a 

ne jen samostatně NZDM, jelikož organizace jsou vždy zřizovatelem NZDM a ten je s ní 

neodmyslitelně spjat, je jeho činností či službou a samostatně neexistuje. Dokumenty, které 

budu při svém výzkumu analyzovat,budou obecně dokumenty celé organizace a rozhovory 

s vedením organizace budu užívat pro vytvoření závěrů o společnosti i o jejím 

nízkoprahovém klubu.  

7.1.2. Analýza nabízených aktivit organizace Maják, o.p.s. a NZDM Zakopanej pes 

Ve snaze zodpovědět svou výzkumnou otázku: Jaké jiné funkce NNO naplňují 

zkoumané NZDM mimo funkce servisní se budu snažit zodpovědět na své výzkumné 

podotázky: Jaké jiné aktivity mimo servisních aktivit NZDM nabízejí? Jakým způsobem se 

jiné, než servisní aktivity zařízení v primárně servisní NNO staly součástí nabídky aktivit 

NZDM (z hlediska představitelů organizace)? A jaký význam těmto aktivitám připisují 

představitelé NZDM především ve vazbě na hlavní, servisní funkci? Analýzou aktivit se 

tedy pokusím zjistit, jaké činnosti se pojí s určitými funkcemi NNO, tedy jaké funkce NNO 

můžeme předpokládat, že určité činnosti naplňují. 

Pro zodpovězení těchto otázek bude třeba udělat obsáhlý a úplný výčet 

aktivit,kterým se Maják věnuje. Z výše zmíněných důvodů budu při analýze aktivit brát 

aktivity Majáku o.p.s a NZDM Zakopaného psa jako jeden soubor a budu k nim ve 

výzkumu tak přistupovat. Jako zdroj informací při provádění úplného výčtu aktuálních 

aktivit Majáku užiji: Výroční zprávu Majáku o.p.s pro rok 2012 (pro rok 2013 ještě není 

k dispozici), Výroční zprávu Majáku pro rok 2011, Statut Majáku o.p.s., vydaný roku 

2013, Katalog preventivních programů 2013/2014, rozhovory s vedením společnosti. 

A) Servisní aktivity 

(aktivity spadající do skupiny Sociální služby) 

 Kontaktní práce a poradenství-  Jedná se o dlouhodobou práci zaměstnanců NZDM 

s klientem. Pracovník s klientem vytvoří individuální plán a ten plní.   

 

 Situační intervence-  Jedná se o působení pracovníka na klienta přímo v prostorách 

klubu v souvislosti s nějakou situací, ke které dochází buď samovolně, nebo z iniciativy 
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pracovníků. Klienti se chovají podle určité situace stejně tak, jak by se chovali 

v běžném životě. Pracovníci je nechají situaci ,,volně uchopit“ a poté  jim vysvětlí, co 

bylo správně a co naopak špatně.  

 

 Informační servis pro uživatele- Pracovníci NZDM informují klienty o důležitých 

otázkách, které klienty zajímají (např. sexualita, návykové látky, mezilidské vztahy, 

zaměstnanost, základní právní povědomí atd.). 

 

 Kontakt s institucemi ve prospěch uživatelů- Vždy se souhlasem a po dohodě s klientem 

pracovníci kontaktují určitou instituci, kterou klient kontaktovat potřebuje (škola, 

policie, orgány sociálně právní ochrany dětí atd.) 

 

 Zprostředkování dalších služeb- Pracovníci NZDM nabízejí klientům informace i 

zprostředkování dalších služeb ve vhodných zařízeních (např. ve volnočasových 

institucích jako je DDM, sportovní oddíly apod.) a zprostředkovávají jim také další 

sociální služby (např. pedagogicko-psychologickou poradnu atd.). 

 

 Terénní sociální práce- Pracovníci NZDM v terénu realizují cíle a poslání klubua snaží 

se pomoci dětem a mladistvým, kteří se dostali do špatné životní situace. Pracovníci 

nabízejí v terénu sociální služby, zprostředkování služeb i volnočasové aktivity.  

 

 Skupinová práce s rodinou- Tato aktivita je aktivitou servisního charakteru, ale sociální 

služba není poskytována pouze klientovi, ale i jeho okolí (rodinným příslušníkům, 

přátelům, vrstevnické skupině atd.). Pracovníci NZDM pomáhají celé skupině, které je 

klient součástí (rodina, vrstevnická skupina) a cílí na řešení jeho problémů 

v souvislostech těchto skupin. Díky intervenci NZDM klient navazuje či zlepšuje své 

vtahy s rodinou, přáteli a vrstevnickou skupinou.  

(Maják, VZ 2011, VZ 2012) 

 

B) Jiné než servisní aktivity 

 

 Doučování 
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(Tato aktivita patří do skupiny vzdělávání a výzkum, podle Mezinárodní klasifikace 

NNO -Salamon, Anheier, 1996). 

NZDM pomáhá klientovi, pokud má např. problémy ve škole. Odborně vyškolení 

pracovníci doučí látku a procvičují ji, dokud je potřeba. Klient tedy není vzděláván ve 

škole, ale mimo školu v prostorách klubu a zlepšuje své znalosti v určitém předmětu i 

obecně schopnosti učení se. Doučování je aktivitou naplňující expresivní funkci NNO. 

Klient získává specifické znalosti a schopnosti s nimi pracovat a dokáže je poté využít 

např. na trhu práce nebo při dalším studiu. Dochází k seberealizaci a osobnímu rozvoji 

jedince.  

 Volnočasové aktivity 

(Volnočasové aktivity spadají do skupiny kultura, sport a volný čas) 

Zakopanej pes nabízí svým klientům i možnost nejrůznějších volnočasových aktivit, 

na které je v klubu místo. Jedná se o stolní fotbal, šipky, stolní hry, časopisy, hudbu, 

kreslení, internet a rovněž o aktivity na zahradě (fotbal, baseball, frisbee).Tyto aktivity 

pomáhají klientům v tom, aby si osvojili společensky přijatelné formy trávení volného 

času, ale rovněž mohou zvyšovat kompetence klienta. Tyto aktivity můžeme tedy 

zařadit do expresivní fce NNO, jelikož poskytují prostor k sebevyjádření klienta a 

k projevení jeho schopností. Klient se při kreslení může zdokonalovat např. 

v uměleckých či motorických dovednostech a i v dalších aktivitách rozšiřovat své 

schopnosti. Např. pokud užívá internet k hledání práce, v čemž mu může být 

nápomocný pracovník NZDM, zvyšuje své kompetence najít zaměstnání apod.  

 Přednášková a poradenská činnost 

(skupina Vzdělávání a výzkum) 

Společnost maják se původně a primárně zaobírala přednáškovou a poradenskou 

činností na školách. Programy, které v současné době nabízí,se týkají následujících 

oblastí:  

- Prevence závislosti na drogách, cigaretách, hracích automatech 

- Prevence projevů rasismu, extremismu, xenofobie, antisemitismu apod. 

- Prevence růstu kriminality a násilí 

- Problematika náboženských sekt a fanatismu 
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- Problematika partnerských vztahů a sexuální výchovy (antikoncepce, interrupce, HIV 

apod.) 

- Problematika netolismu, počítačové kriminality a rizik virtuálního světa 

(Maják, Katalog preventivních programů 2013/2014) 

Přednášková a poradenská činnost je pro Maják typická. Maják poskytuje velké 

množství programů (cca 550), které se zabývají nejrůznější tématikou (cca 21 témat)- 

viz.výše. Systém preventivních programů je zaměřen na podporu komplexní výchovy 

mladého člověka, nalezení a uspořádání základních životních priorit a uchopení 

vlastních zodpovědnosti.  

Přednášková a poradenská činnost dle mého názoru, pokud vycházím z teorie, je 

vzdělávání aktivitou nespadající pod oficiální osnovy škol, ale poskytovanou jinou 

institucí/organizací. Dochází ovšem, stejně jako ve škole, ke vzdělávání dětí a mládeže 

a k prohlubování jejich znalostí.Maják tuto činnost provozuje jako bezplatnou v rámci 

NZDM a cílové skupiny, ale také jako placenou službu pro zákazníky mimo cílovou 

skupinu (děti a mládež z jiných lokalit než Liberec, ZŠ a SŠ odjinud než z Liberce atd.). 

Poradenské a přednáškové činnosti určitě můžeme přiřadit funkci advokační. 

Aktivity, které organizace při této činnosti provozuje, slouží ke změně společenských 

podmínek a to v oblasti prevence sociálně-patologických jevů i změny legislativy. 

Prostřednictvím přednášek se pracovníci a lektoři nesnaží jen informovat žáky a klienty 

o prevenci, ale touto informovaností je vést i ke změně společenských podmínek. Na 

školách tedy dochází spíše k občanské advokační činnosti. Obyvatelé (žáci, rodiče, 

komunita) jsou informování o konkrétních problémech a pracovníci je rovněž podněcují 

k aktivitě v této oblasti (Maják, VZ 2012). 

Další funkcí je funkce inovační. Realizace takového množství kvalitních a 

různorodých programů je pro NNO netypická a to navíc v případě,že se jedná o 

klasickou servisní organizaci. Maják poskytuje obrovské množství programů 

s nejrůznější tématikou, zaměstnává na realizaci zkušené a zajímavé lektory a cílí na 

svou cílovou skupinu ovšem v širokém poli působnosti (spousta ZŠ i SŠ).  

V poskytování poradenské a přednáškové činnosti je Maják velmi novační a 

průkopnický. Realizací programů upozorňuje organizace veřejnost na opomíjená témata 

a předkládá nové způsoby řešení problémů. Realizace takového množství programů si 

http://www.majakops.cz/
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žádá inovační organizační strukturu organizace i nové přístupy v poskytování nových 

služeb (Maják, VZ 2011, VZ 2012). 

Při realizaci přednášek a preventivních programů na školách dochází také 

k naplňování funkce budování komunity.Svýmiprogramy se Maják dostává do 

povědomí široké sítě základních a středních škol a navazuje s nimi dlouhodobé vztahy. 

Dochází také k upevňování vztahů mezi žáky škol a pracovníky organizace a také mezi 

rodiči, učiteli a někdy rovněž finančními partnery Majáku. Často se také stává, že žáci 

škol se po přednáškách pro činnost Majáku nadchnou a stávají se buď klienty NZDM a 

nebo dobrovolníky (Maják, VZ 2012). 

 Aktivní účast na komunitním plánování   

(skupina Rozvoj a bydlení) 

Maják o.p.s. se aktivně účastní místního komunitního plánování. Tato aktivita 

posiluje sociální a komunitní vývoj města i regionu a spadá do skupiny rozvoje a 

bydlení (Salamon, Anheier, 1996).Účastí na komunitním plánování naplňuje 

organizacefunkci budování komunity. Vedoucí představitelé Majáku, o.p.s. se podílejí 

na tvořeníkonceptu služeb na území města Liberec a jsou součástí pracovní skupiny 

zaměřené na děti a mládež a řešení sociálních problémů u této cílové skupiny. Maják 

tedy své základní i nadstandardní aktivity tvoří anabízí také na základě dokumentu o 

potřebnosti služeb na území města Liberec. Organizace posiluje svou účastí na 

komunitním plánování tedy vztahy s místní komunitou (dalšími poskytovateli služeb, 

obecními orgány i uživateli) a rovněž může prosazovat určité své zájmy v obecních 

institucích při tvorbě komunitního plánu. Naplňuje tak rovněž funkci advokační. 

 Aktivity Zapes týmu 

(skupina Zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví) 

Důležitou složkou je pro Maják dobrovolnictví. Dobrovolníci pomáhali s aktivitami 

Majáku dlouhodobě, ale vždy spíše nárazově. Až nedávno vznikl dobrovolnický Zapes 

tým, jež je složen s řad dobrovolníků základních a středních škol. Dobrovolníci realizují 

v NZDM volnočasové aktivity. V roce 2011 např. Maják využil činnosti 27 

dobrovolníků (Maják, VZ 2011, VZ 2012). 

Dobrovolnickými aktivitami naplňuje Maják expresivní funkci, jelikož poskytuje 

mladým lidem možnost seberealizace a projevení jejich schopností při realizaci 
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dobrovolnické činnosti. Naplňuje ovšem také funkci budování komunity, jelikož 

dobrovolnictví v určité organizaci vede k posilování společenských sítí, které vycházejí 

z pocitů vzájemné důvěry a ze sdílených hodnot a to pomáhá k výchově aktivních a 

tolerantních jedinců ve společnosti (Pospíšil a kol., 2009).  

 Kampaň Společně proti kouření  

(skupina Vzdělávání a výzkum či Činnosti jinde neuvedené) 

Kampaň Společně proti kouření není typickou vzdělávací aktivitou, ale spíše 

osvětovou aktivitou, která zprostředkovává informace. Prostřednictvím těchto informací 

zajímavou formou, jako tomu bylo u kampaně, ovšem dochází k obecnému vzdělávání 

veřejnosti. Zařazení této činnosti do určité skupiny je tedy poněkud problematické a 

proto volím zařazení dvojí do skupiny Vzdělávání a výzkum a poté do skupiny Činnosti 

jinde neuvedené.    

Tento projekt je v Majáku poměrně nový a proběhl zatím třikrát. V roce 2011 

proběhl od dubna do května v Liberci. První ročník této kampaně byl velmi úspěšný, ale 

byl zatím určen pouze pro žáky základních a středních škol z Liberce. Maják 

s projektem ovšem dále pokračoval a v roce 2012 byl zaměřen na pasivní kouření, tedy 

z velké části také na nekuřáky.  

Organizace chce i v následujících letech tuto kampaň rozšiřovata rozšiřovat chce i 

cílovou skupinu, na kterou bude kampaní mířit. Fakt, že počet nových mladých kuřáku 

v ČR neklesá i přesto, že by mladí chtěli přestat, je pro Maják alarmující a proto začal 

s touto kampaní. Realizace této kampaně Maják se pojí sfunkcí advokační, funkcí 

budování komunity, funkcí ochrany hodnot, expresivní funkcí a funkcí 

filantropickou.  

Advokační funkce je zde realizována snahou informovat a podnítit k aktivitě občany 

a informovat je o problematice neklesajícího počtu mladých kuřáků. Snahou o 

společenské změny je zde míněna snaha o změnu legislativy ohledně kouření, změnu 

postoje veřejnosti k tabákovému průmyslu atd.  

Kampaní, která je realizována na ZŠ a SŠ, kde probíhají přenášky a poté na území 

celého Liberce prostřednictvím doprovodných programů Maják rovněž uplatňuje funkci 

budování komunity. Prostřednictvím přednášek Maják buduje své vztahy se školami a 

tamními komunitami a realizací obecně přispívá ke zvyšování povědomí o organizaci ze 

stran veřejnosti i partnerů. Funkce ochrany hodnot je rovněž realizací kampaně 



50 

 

naplňována.  Kampaní se Maják snaží upozornit na společenské problémy a přitom 

nabádá k dodržování společensky akceptovatelného chování a dodržování 

společenských hodnot.  

Součástí kampaně byla i kreativní soutěž pro žáky oslovených škol. Žáci měli za 

úkol vymyslet, jak zapůsobit na myšlení kuřáka, aby přestal kouřit. Prostřednictvím této 

soutěže se mohli žáci realizovat a zkusit si nové způsoby myšlení a práce v týmu. Maják 

tím naplnil i funkci expresivní. 

Filantropická funkce je založena na předpokladu, že veřejně prospěšné cíle jsou 

spjaty se soukromými zdroji a jsou z nich také financovány. Nástrojem podpory byly 

finanční a hmotné zdroje partnerů Majáku, kteří se zapojili do kampaně, převážně kvůli 

společnému zájmu: boji proti kouření. Kampaň byla podpořena výrazně převážně 

regionálními partnery a médii. Hlavními partnery byla Krajská nemocnice Liberec a 

Krajský úřad Libereckého kraje. Partneři kampaň částečně financovali a poskytli 

hmotné dary na závěrečném večeru (Maják, VZ  2011, VZ 2012). 

 English camp  

(skupina Kultura, sport a volný čas) 

Maják pořádá každý rok anglický prázdninový tábor s intenzivní anglickou 

konverzací. Tento tábor patří do skupiny Kultura, sport a volný čas, ale není to jen 

volnočasová aktivita, ale aktivita, která v sobě zahrnuje dílčí sportovní, kulturní i 

volnočasové podaktivity. Na tábor se mohou přihlásit žáci budoucích 9. tříd ZŠ a také 

studenti SŠ, kteří jsou v příjemném prostředí Krkonoš učeni americkými vrstevníky i 

zkušenými lektory. Tábor zábavnou formou spojuje výuku angličtiny a hry v přírodě a 

Maják jeho realizací naplňuje jednak funkci expresivní a jednak funkci ochrany 

hodnot. Účastníci tábora se mohou realizovat v nejrůznějších oblastech a mohou zlepšit 

své znalosti angličtiny. Na táboře jsou účastníkům vštěpovány zajímavou a netradiční 

formou nejen hodnoty organizace, ale také obecné společenské, kulturní a duchovní 

hodnoty (Maják, VZ 2011, VZ 2012). 

 Fotbalový turnaj O pohár Majáku o.p.s. 

(skupina Kultura,sport a volný čas) 

Maják pravidelně (již 6. rok) pořádá fotbalovýturnaj, určený amatérským týmům.Tento 

turnaj můžeme řadit mezi sportovní a volnočasové aktivity „Fotbalový turnaj je 
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součástí Kampaně: Společně proti kouření, ale má vlastní průběh i organizaci. 

Soutěžící týmy jsou složeny z 13 až 17 letých účastníků preventivních programů na 

školách a potom také z návštěvníků nízkoprahového klubu. Hlavním partnerem 

Majáku je FC Slovan Liberec, na jehož hřišti se právě tento ročník uskutečnil.  

Fotbalový turnaj nabízí mládeži sportovní a volnočasovou aktivitu a dochází tedy 

ke spojení s expresivní funkcí NNO. Maják poskytuje mládeži možnost 

seberealizace a zlepšování svých sportovních i týmových dovedností. Turnaj je 

každoročně poměrně viditelnou událostí, na které se sejde početná veřejnost. Maják 

turnajem podporuje vztahy s místní komunitou, veřejností a finančními partnery a 

naplňuje tak funkci budování komunity. Částečně bych také řekla, že fotbalovým 

turnajem Maják naplňuje filantropickou funkci. Ta je charakterizována tím, že ze 

soukromých zdrojů (FC Slovan Liberec) je podporován veřejně prospěšný cíl 

(v tomto případě utvoření fotbalových týmů z problematické mládeže a motivování 

mládeže ke sportu a jinému využití jejich volného času (Maják, VZ 2011, VZ 2012). 

 Projekt „Děti na rozcestí“ 

(skupina Rozvoj a bydlení) 

Tento projekt je v Majáku nový a nelze ho zatím doložit výroční zprávou, ovšem 

dokumenty, které k němu mám dodané, stačí na osvětlení problematiky projektu. 

Projekt lze zařadit do činností podporující sociální a komunitní vývoj, konkrétně ve 

městě Liberec a okolí, jelikož vznikl na základě bezpečnostní analýzy Plánu prevence 

kriminality na léta 2012-2015 ve městě Liberec. Podle této analýzy, která byla 

provedena Městskou policií Liberec, byl zjištěn velký nárůst počtu pachatelů i obětí 

trestných činů mezi dětmi pod 15 let. V souvislosti se snahou o prevenci kriminality na 

území města Liberec bylo navrhnuto řešení, jak tento problém řešit: včasná intervence 

pro děti od 11 do 14 let, které se dopustily protiprávního jednání a které splňují 

podmínky vstupu do programu. 

Cílem projektu je odklon jedince od případné kriminální činnosti a snižování rizik 

opakování této činnosti. Realizace projektu spočívala ve vytvoření uzavřených skupin (s 

8-12 dětmi), které se scházely jednou týdně po dobu 3 měsíců. V těchto skupinách se 

děti účastnily různých strukturovaných aktivit, které vedly k naplňování cílů projektu. 

Vzhledem k věku uživatelů byly tyto aktivity založeny na prožitkově-edukační formě. 

Do programu byl zařazen i dvoudenní tematický výjezd.  
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Aktivity s tímto projektem spojené pomáhají naplňovatexpresivní funkci 

NNO.Účastníciprogramu mají možnost sebevzdělání a seberozvoje a osvojení se 

pozitivních vzorců chování.Dále jde o činnost advokačního typu. Tato aktivita vznikla 

při iniciativě komunitního plánování a při přípravě tohoto projektu hrála roly nejen 

organizace Maják, ale rovněž Městská policie Liberec i obecní orgány a kurátoři. Tato 

iniciativa vznikla z aktuální potřeby řešení daného problému a realizací tohoto projektu 

došlo k obeznámení veřejnosti s tímto problémem a k aktivizaci společnosti tento 

problém řešit. Zároveň projekt přiměl k aktivitě i obecní orgány a instituce a vyvolal tak 

veřejný i obecní zájem o problematiku.  

Z výše zmíněného plyne, že realizací projektu Děti na rozcestí došlo rovněž 

k posílení vztahů mezi organizací Maják, obecními orgány i veřejnými institucemi a 

rovněž veřejností. Došlo tedy k posílení komunity a Maják se tímto projektem 

v komunitě opět zviditelnil (Pospíšil a kol., 2009). Společnost byla upozorněna na 

poměrně opomíjené a nové téma: častá delikvence mládeže pod 15 let a rovněž byl 

vymyšlen způsob jak tento problém řešit a realizován. Jedná se tedy určitě o naplnění 

inovační funkce NNO a o inovační typ aktivity, která nejen, že osvítila toto téma, ale 

rovněž přinesla nové způsoby, jak ho řešit (Salamon, Anheier, 1996).  

Shrnutí:  

Maják o.p.s. tedy dle dokumentů organizace i dle rozhovoru s ředitelem Petrem 

Hampacherem nabízí 7 servisních aktivit, přičemž specifickou servisní aktivitou, kterou 

ostatní NZDM nemají, je terénní sociální práce a skupinová práce s rodinou.  

Dále nabízí 9 neservisních aktivit. Neservisní aktivity spadají nejčastěji do skupiny 

Vzdělávání a výzkum (3x) a Kultura,sport,volný čas (3x) a dále pak Rozvoj a bydlení 

(2x), Činnosti jinde neuvedené (1x), Zprostředkování dobročinnosti a podpora 

dobrovolnictví (1x). Svými neservisními aktivitami Maják naplňuje následující jiné, než 

servisní funkce NNO: Expresivní (7x), Budování komunity (6x), Advokační (4x), 

Inovační (2x), Ochrana hodnot (2x), Filantropická (2x).  

7.1.3. Jakým způsobem se jiné než servisní aktivity zařízení v primárně servisní NNO staly 

součástí nabídky aktivit NZDM (z hlediska představitelů organizace)? 

Jak vznikají neservisní aktivity organizace Maják, jsem se v zakládacích 

dokumentech nedočetla, a informace jsem získala z rozhovoru s ředitelem Petrem 

Hampacherem. Petr Hampacher působí ve společnosti Maják dlouhou dobu a vystřídal 
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několik pozic. Dlouhou dobu působil jako ředitel sociálních služeb a dnes je ředitelem celé 

o.p.s.  

Společnost Maják není volnočasová instituce, ale poskytovatel sociálních služebv 

prvním případě. Pouze a výhradně na poskytování sociálních služeb dostává také peníze od 

státu, konkrétně od Ministerstva práce a sociálních věcí. V druhém případě je potom Maják 

poskytovatelem přednáškové a poradenské činnosti (tedy vzdělávání na školách), na což 

zase dostává peníze od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na veškeré další 

aktivity, které jsou nad rámec těchto základních dvou služeb, už dotace nedostává a musí 

tak žádat sponzory a partnery (Hampacher, 2014). 

Aktivity „nad rámec“vycházejí přirozeně z potřeb klientů (dětí a mládeže), z potřeb 

škol a z potřeb lokality (města Liberec). Podněty, které by bylo potřeba řešit, si pracovníci 

organizace přinášejí z „terénu“ a vědí tedy přesně, jaké problémy potřebují řešit. Všechny 

„nadrámcové“ (neservisní aktivity) vycházejí ze sociální, nízkoprahové a preventivní 

činnosti, ale zohledňují skutečné potřeby klientů a komunity.  

Pracovníci Majáku kolektivně rozhodují o budoucích projektech a činnostech nad 

rámec základních činností a do tohoto rozhodovacího procesu jsou zapojeni často i klienti 

(např. formou dotazníků). Pracovníci si tedy vydefinují „věc“, kterou by chtěli řešit a 

vymyslí aktivity, udělají rozpočet a poté hledají zdroje financování na dané činnosti.  

Maják o.p.s. působí již 15 let a má mezi partnery výrazně jednodušší pozici, než 

kdyby to byla organizace nová. Maják má stabilní partnery, které často pouze osloví a 

předloží daný projekt. Projekt předkládá společnost partnerům podle činnosti a oblasti 

zájmu a jedná se většinou spíše o materiální podporu (pronájem prostor, poskytnutí 

vybavení apod.)Projekty a „nadrámcové“ aktivity vznikají každý rok v rámci plánu 

činnosti organizace(Hampacher, 2014). 

7.1.4. Jaký význam těmto aktivitám připisují představitelé NZDM především ve vazbě na 

hlavní, servisní funkci?  

Vedení společnosti Maják připisuje neservisním / „nadrámcovým“ aktivitám důležitý 

význam.„Díky kampaním, projektům a volnočasovým aktivitám můžeme naplno uspokojit 

klienty a naplnit cíle naší organizace, protože sociální služby, když jsou sami o sobě, tak to 

také jde, ale takhle, jak to děláme my, tak je to daleko efektivnější, zajímavější pro klienty. 

Prostě tyhle aktivity, ač jdou nad rámec těch oficiálních sociálních služeb, tak jsou hodně 

důležitý“ (Hampacher, 2014).  
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Pracovníci se pohybují v prostředí školy, rodiny, pedagogicko-psychologické 

poradny, orgány místní samosprávy a mezi dalšími institucemi a osobami (kurátory, 

kriminalisty, drogovými specialisty) a snaží se tyto „světy“ logicky propojovat. Např. 

pokud je ve škole problémový žák, jedná se většinou o dlouhodobější problém a s žákem je 

potřeba pracovat i mimo školní prostředí. Tento účel potom naplňuje NZDM Zakopanej 

pes, který problémy dále řeší a kontaktuje rodinu.  

V opačném případě, pokud pracovníci zjistí, že v klubu je problémový jedinec, snaží 

se vyrozumět školu a rodinu. Sama organizace nebo ve spolupráci s obecními orgány může 

v rámci neservisních aktivit tyto problémy řešit dlouhodoběji a více do hloubky. 

„Nadrámcové“ aktivity Majáku jsou vždy logicky navázány na hlavní činnosti organizace 

a vyplývají z aktuálních potřeb cílové skupiny a komunity. 

„Kdybychom poskytovali jen sociální služby, bylo by to trochu krátkozraký, my jsme 

tady každej den v tom klubu a vidíme, co se tady děje a co ty děcka potřebujou. Navíc taky 

jezdíme do škol a do terénu, kde vidíme, jak naše cílová skupina reaguje, co na ni platí a 

co se řeší. Proto by bylo špatný, kdybychom nepřizpůsobili těmhle požadavkům i naši 

nabídku aktivit“ (Hampacher, 2014). 

Nejzásadnější aktivity jsou podle ředitele ty aktivity, které pomáhají řešit reálné 

problémy v konkrétním prostředí cílové skupiny a zároveň pomáhají posilovat vztahy 

organizace s veřejností a institucemi. Za uplynulý rok považuje Petr za nejzásadnější asi 

Kampaň Společně proti kouření, která široké veřejnosti poskytla spoustu informací o 

problematice aktivního i pasivního kouření, oslovila žáky škol a umožnila jim aktivně se 

účastnit soutěže. Pomohla Majáku také posílit jeho pozici v komunitě.  

Dalším zásadním projektem je projekt Děti na rozcestí, který pomáhá řešit aktuální 

problém kriminality mládeže pod 15 let. Cílení na omezení kriminality u mládeže nad 15 

let je poměrně obvyklé, ale není tomu tak právě u mládeže mladší, což tento projekt 

pomáhá měnit. Navíc zlepšuje opět spolupráci mezi komunitou, organizací, cílovou 

skupinou a institucemi (Hampacher, 2014).  

7.1.5. Jaké jsou zdroje financování NZDM a převažuje v nich stát (respektive veřejná 

správa, ministerstva, kraje, obce atd.)? 

K rozboru systému financování společnosti (viz Tabulka č. 2) mi bylo poskytnuto 

hodně dokumentů (výroční zpráva 2012, účetní závěrka 2012, účetní rozvaha- součást VZ 

2012, výkaz zisku a ztrát- součást VZ 2012) a data o financování jsem rovněž doplnila 

informacemi z rozhovoru s ředitelem společnosti (Hampacher,2014). 
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Tabulka č. 2:Vybrané náklady a výnosy Majáku, o.p.s. za rok 2012 (uvedeno v Kč) 

Vybrané náklady Majáku za rok 

2012  
Výnosy Majáku za rok 2012 

Kancelářské potřeby: 48 000 Tržby z poskytnutých služeb: 301 000 

Pomůcky a rekvizity: 1 000 Výnosy z reklam: 161 000 

Drobný hmotný majetek: 79 000 Služby soc. prevence NZDM Voraz: 842 000 

Materiál na aktivity: 26 000 Úroky z běžného účtu: 0 

Publikace: 2 000 Úroky ze spořicího účtu: 5 000 

Ostatní materiál: 89 000 Ostatní provozní výnosy: 34 000 

Servis a opravy: 130 000 Přijaté příspěvky- práv.osoby: 69 000 

Cestovné- zaměstnanci: 85 000 Přijaté příspěvky- drobní dárci: 10 000 

Cestovné-ostatní: 3 000 Účastnické poplatky: 160 000 

Náklady na reprezentaci: 4 000 Dotace od nadací: 505 000 

Nájem: 377 000 Provozní dotace: 1 857000 

Školení a vzdělávání: 41 000  

Software: 7 000  

Mzdové náklady: 2 005000  

Sociální pojištění: 55000  

Zdravotní pojištění: 165000  

Dary: 44 000  

Náklady celkem 3 905 000  Výnosy celkem 3 944 000  

Zdroj: vlastní analýza 

Popis některých výnosů:  

Tržby z poskytnutých služeb- Do kterých můžeme řadit převážně úhrady 

z preventivních programů na školách a platí je tedy školy (preventivní programy na 

školách jsou částečně hrazeny MŠMT, ale jednotlivé školy za programy přesto platí 

určitou menší částku a pokud je škola vzdálená, hradí cestovní náklady většinou v plné 

výši). 

Výnosy z reklam- Do této kategorie spadá sponzoring partnerů Majáku. Partner 

poskytne Majáku nejčastěji hmotnou pomoc a Maják nabídne tomuto partnerovi jako 

protislužbu reklamu (nejčastěji uvedení jména partnera na letáčcích, dokumentech 

organizace apod.). 
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Provozní dotace- Tyto dotace jsou složeny převážně ze státních dotací, tedy od 

Ministerstva práce a sociálních věcí (větší část) a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (menší část). Malé procentozískává organizace také z Libereckého kraje a 

města Liberec.  

Tabulkač. 3: Zdroje financování Majáku, o.p.s.  

Státní zdroje Nestátní zdroje 

70 %- provozní dotace (MPSV, 

MŠMT, Liberecký kraj, 

Statutární město Liberec) 

 

20%- dotace od nadací, finance 

z Evropského sociálního fondu 

 

 10%- příspěvky od právnických osob, 

výnosy z reklam (sponzoring), tržby 

z poskytnutých služeb (školy za 

preventivní programy apod.). 

Zdroj: vlastní analýza 

Financování Majáku, o.p.s. a nabízené aktivity 

Jako většina servisních NNO i Maják, o.p.s.je v systému svého financování velmi 

odkázán na státní zdroje (viz Tabulka č. 3).Servisní aktivity organizace jsou financovány 

pouze ze státních zdrojů a to konkrétně z MPSV. Oblast školské prevence potom z MŠMT. 

Z hlediska státních zdrojů financování můžeme činnosti Majáku rozdělit na dvě hlavní 

oblasti:  

1. Školský obor (oblast školské prevence)- tedy preventivní programy a 

poradenská a přednášková činnost. Ty jsou financovány z dotací od Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. K těmto dotacím se někdy užijí i peníze 

z Libereckého kraje nebo peníze města Liberec podle jednotlivých programů, ale 

největší část rozpočtu na tyto programy jde právě od MŠMT.  

2. Obor sociálních služeb- tedy nízkoprahový klub Zakopanej pes a Voraz. Jsou 

financovány rovněž ze státních zdrojů a to hlavně z dotací od Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Některé sociální služby NZDM jsou občas financovány i z jiných 

zdrojů (například z evropských peněz: Evropský sociální fond). 

(Maják, VZ 2012).  
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K realizaci neservisních aktivit (mimo oblast školské prevence, tedy preventivních 

programů) společnost Maják užívá výhradně zdrojů od svých partnerů a sponzorů, tedy 

zdroje nestátní, soukromé. Kvůli své dlouhodobé (15 let) a stabilní existenci spolupracuje 

Maják se spoustou, nejčastěji místních (libereckých) partnerů, které oslovuje již 

s konkrétními žádostmi na konkrétní neservisní aktivitu (Hampacher, 2014). 

Společnost Maják byla založena střediskem Jednoty bratrské v Liberci a Nadací 

Euronisa. Jednota bratrská poskytuje přímé finanční prostředky k volnému využití, které 

tvoří cca 10% rozpočtu společnosti a Euronisa financuje společnost jednotlivými granty, 

které zahrnují cca 5% z ročního rozpočtu (Hampacher, 2014). 

Dalšími podporovateli jsou Nadace mezinárodní podpory a F nadace, které 

neposkytují přímou finanční podporu, ale zdvojnásobují jakoukoli partnerskou podporu 

(čili poskytnuté finanční dary od partnerů finančně zdvojnásobí a rozdělí Majáku). 

Převážná většina dalších partnerů poskytuje podporu hmotného charakteru, která je 

výměnou za protislužbu od Majáku (forma reklamy, propagace). Takových partnerů má 

aktuálně pro rok 2012 organizacecca 40 (Maják, VZ 2012). Všichni partneři jsou důležití, 

ale já zde pro účely svého výzkumu uvedu jen některé, v závislosti na poskytnutých 

financích pro neservisní aktivity společnosti v roce 2011 a 2012.  

Kampaň Společně proti kouření byla podpořena OC Forum Liberec, s.r.o., které 

poskytlo finanční dar i prostory pro realizaci kampaně. FC Slovan Liberec, a.s., zase 

poskytlo pronájem prostor a hřiště pro fotbalový turnaj O Pohár Majáku. V realizaci 

projektu Děti na rozcestí hrála velkou roli Městská policie Liberec, která projekt 

financovala a Krajská nemocnice Liberec, a.s. zase poskytla své zaměstnance pro Kampaň 

Společně proti kouření a kampaň také pomohla propagovat. Mediální partner, jako je 

Rádio Hey, Kampaň Společně proti kouření zviditelnil v médiích a např. Jizerské pekárny 

s.r.o. poskytly občerstvení pro účastníky kampaně a soutěžící na závěrečném večeru 

(Hampacher, 2014). 

7.1.6. Výsledný obraz současného stavu financování podle vedení Majáku, o.p.s. 

I přes velké množství partnerů společnosti je Maják z velké většiny financovánze 

státních dotací. V tom nevidí ředitel společnosti velký problém, jelikož jim tyto peníze 

poskytují vůbec možnost vykonávat dobře aktivity, kvůli kterým byli založeni, ovšem 

problém spatřuje v nestabilitě státních dotací a jejich nejistotě. Právě v nejistotě vidí vedení 

společnosti hlavní problém a je si vědomo toho, že může společnost každým rokem 

skončit, pokud dotace nedostane (Hampacher, 2014). 
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Finance ke konci prosince navíc musí vždy dočerpat a od ledna začíná prakticky od 

nuly. Za sociální služby ze zákona nemůže vybírat žádné poplatky a školy také nemohou 

společnosti přispívat ziskově, ale jen do výše nákladů. Společnost si tak nemůže dělat 

rezervy a v případě nenadálé finanční tísně je nucena žádat stát či partnery o podporu. 

Vedení ovšem považuje současnou situaci na neřešitelnou a neví, co dělat. Svou ,,závislost 

„ na dotacích přijímá, protože si je vědomo toho, že i přes velké množství partnerů, je stále 

státní dotace větší, než poloviční složkou rozpočtu a pokud by za ni měla společnost najít 

náhradu, znamenalo by to obrovské změny v nabídce aktivit, struktury vedení i financování 

a vedení si není jisto, zda by to bylo vůbec reálné (Hampacher, 2014). 

7.2. Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou a 

NZDM Kruháč 

7.2.1. Představení Střediska3Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou a NZDM Kruháč 

Poskytovatelem nízkoprahových služeb pro děti a mládež v Libereckém kraji jsou 

v hojné míře i církevní instituce. Například Farní charita, která působí v České Lípě či 

Oblastní charita Most, provozují několik NZDM v Libereckém kraji. Středisko Diakonie 

Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou vzniklo v roce 2006 a jedná se o 

organizační složku druhé největší české neziskové organizace poskytující sociální služby. 

Středisko v Jablonci nad Nisou má samostatnou právní subjektivitu a poskytuje dvě 

registrované sociální služby: Pečovatelskou službu pro seniory a Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež: Kruháč (Středisko, VZ 2012). 

Středisko, oproti celé Diakonii, není příliš velkou organizací. K lednu 2013 mělo 12 

zaměstnanců. Ředitelkou střediska je Michaela Albrechtová, nad níž je 7 členná dozorčí 

rada a 3 členná správní rada. Dále Středisko zaměstnává účetní, supervizora pracovníků 

v přímé práci DPP, dále 6 pracovníků do odvětví pečovatelské služby a 5 pracovníků do 

NZDM Kruháč (Pavla Nováka, Mgr.- vedoucího NZDM Kruháč a dále sociální pracovnici, 

pracovníka v sociálních službách, údržbáře DPP a uklízečku)(Středisko, VZ 2012). 

Cílem Střediska je přispívat poskytovanými sociálními službami k řešení problémů 

seniorů, osob se zdravotním postižením a dětí a mládeže. Cílem NZDM Kruháč, který je 

určen dětem a mládeži mezi 6-26 lety, kteří mají vztah k regionu Jablonecka, Tanvaldu a 

                                                           
3 Středisko Diakonie dále budu užívat s velkým písmenem. Není to sice samostatný název, ale patří do 

názvu Dakonie ČCE- středisko v Jablonci nad Nisou, ale já s ním budu jako se samostatným názvem 
kvůli zkrácení pracovat a budu ho tedy uvádět s velkým písmenem.  
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Železnému Brodu, je pak podporovat děti a mládež v obtížných životních situacích a 

poskytovat informace a podporu v oblasti vztahů, vzdělání a zaměstnání.  

NZDM také pomáhá dětem a mládeži při realizaci nápadů a dává jim příležitost ke 

zdravému trávení volného času. Kruháč poskytuje pomoc a poradenství při obtížných 

situacích v oblasti školy (šikana, záškoláctví, příprava na zkoušky), rodiny (rozvod, týrání, 

konflikty s rodinou), vztahových problémů (partnerské vztahy, vrstevnické vztahy, sociální 

kontakty, osobnostní problémy), zákona (trestná činnost), zdraví (užívání nebezpečných 

látek, sexualita) a zaměstnání (nezaměstnanost, nespokojenost se zaměstnáním) (Středisko, 

VZ 2011, VZ 2012). 

Zařízení usiluje o pozitivní změnu v životním postoji a o sociální začlenění uživatelů. 

Poskytování služeb v NZDM Kruháč je spjato ze zásadami poskytování nízkoprahových 

služeb, tedy nízkoprahovosti, dobrovolnosti a nezávislosti, rovnosti a také, kvůli 

církevnímu charakteru Střediska, respektování základních křesťanských hodnot (Středisko, 

VZ 2011, VZ 2012). 

7.2.2. Analýza nabízených aktivit Střediska ČCE v Jablonci nad Nisou a NZDM Kruháč 

NZDM Kruháč mělo za rok 2012 257 anonymních uživatelů a vykonalo 15670 

služeb (výchovně- vzdělávací a aktivizační činnosti- 4517, Zprostředkování kontaktů 

sespolečenským prostředím- 108, Sociálně terapeutické činnosti- 9633, pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů- 1412). Klub má v současné době cca 100 uživatelů 

a každý den ho navštíví zhruba 30-40 klientů(Výroční zpráva 2012, 2013). 

Nabízené aktivity NZDM Kruháč souvisejí i s jeho rozdělením na klub pro mladší 

uživatele a klub pro starší uživatele. Klub pro mladší je určen mládeži od 6-13 let a klub 

pro starší je pro uživatele ve věku 13-26 let, ale služby jsou prakticky spojeny. Odlišná je 

jen doba, kdy děti a mládež do klubu chodí. Mladší uživatelé chodí každý pracovní den 

mimo pátků od 12:30-15:00 a starší uživatelé ty samé dny od 15:30-18:00 (Albrechtová, 

2014). Kruháč i Středisko ČCE v Jablonci nad Nisou je oficiálním poskytovatelem 

primárně sociálních služeb a tedy vyloženě servisní NNO a na poskytování těchto 

sociálních služeb také dostává dotace. Jak ovšem ředitel NZDM Kruháč dodává, sociální 

služby jsou sice oficiální aktivitou zařízení, ale stěžejní jsou i neservisní aktivity (viz část 

3- interpretace výsledků)(Albrechtová, 2014).  
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A) Servisní aktivity 

(aktivity spadající do skupiny Sociální služby) 

1) Kontaktní práce a poradenství- Je jednou z typických služeb nízkoprahových 

zařízení poskytovaných svým klientům a jedná se o přímou spolupráci sociálních 

pracovníků a klientů, kdy jsou pracovníci připraveni klienty vyslechnout, poradit a 

s čímkoli jim pomoci. Pokud má klient potřebu soukromého kontaktu 

s pracovníkem mezi čtyřma očima, je to také možné a to v místnosti, kde budou mít 

zúčastnění klid.  

2) Kontakt s institucemi ve prospěch uživatelů- Pracovníci Kruháče jsou připraveni 

klienty kamkoli doprovodit a poradit jim na daném místě (např. při nutnosti jednání 

s nějakou institucí apod.) Se souhlasem klienta Kruháč rovněž jedná se školamia 

různými institucemi a to převážně při vzniku nějakého problému. Pokud pracovníci 

NZDM Kruháč zjistí jakoukoli trestnou činnost mezi uživateli i mezi uživatelem a 

rodinou (např. týrání), opět se souhlasem klienta informují oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí OSPOD a Městskou policii Jablonec nad Nisou (Albrechtová, 2014).  

3)Informační servis pro uživatele- Klienti se kdykoli s čímkoli mohou svěřit 

pracovníkům NZDM a ti jim poradí podle svých možností. V klubu se rovněž 

nachází internet, pomocí kterého mohou klienti hledat informace. Pokud pracovníci 

v klubu zjistí nějaký problém či často probírané téma mezi uživateli, zaměří se na 

něj a poskytnou klientům informace o tématu z vlastní iniciativy a přizpůsobí 

tématu také další aktivity v klubu (např. prezentace problému, kvízy atd.).  

4) Situační intervence- Charakteristickou službou, poskytovanou NZDM Kruháč, je 

situační intervence. Pokud pracovník vidí průběh nějaké situace a má potřebu 

zasáhnout, udělá to a klientům vysvětlí, co bylo špatně či správně, aby se 

nastalásituace již neopakovala nebo naopak, aby vznikla znovu. Prostřednictvím 

této služby nastavují pracovníci klientům přirozené hranice. Klienti totiž chodí 

často do klubu experimentovat s autoritou a pobyt v klubu slouží klientům jako 

takový „simulátor společnosti“. Pracovníci určují samozřejmě hranice a vysvětlují, 

proč je něco vhodné a nevhodné atp.  
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5)Zprostředkování kontaktů na návazné služby- Pracovníci Kruháče klientům 

rádipomohou v hledání jiné organizace, která by uspokojila jejich zájem, případně i 

zařídí kontakt či je do organizace doprovodí.  

(Středisko, VZ 2011, VZ 2012) 

B) Jiné než servisní aktivity  

1) Doučování a Projekt Mimoškolní příprava s dětmi a mladými lidmi ohroženými 

sociálním vyloučením 

(skupina Vzdělávání a výzkum)  

Obě aktivity spadají do oblasti vzdělávání a jsou vzájemně velmi propojeny. Pro 

převážně starší uživatele klubu, kteří nemají zájem účastnit se projektu „Mimoškolní 

příprava“, jsou k dispozici pracovníci NZDM, kteří jim pomáhají s řešením 

jednodušších úkolů, plněním referátů, vysvětlením probírané látky apod. 

U Projektu Mimoškolní příprava s dětmi a mladými lidmi je princip malinko 

odlišný, i když se v podstatě jedná o velmi podobnou službu jako je klasické 

doučování zaměstnanci NZDM. Tato aktivita je ovšem rozsáhlejší, propracovanější, 

dlouhodobější a pokrývající více funkcí NNO. Zájem o projekt a doučování v rámci 

projektu mají převážně mladší uživatelé klubu, kterým je nabízeno pravidelně během 

roku 3x týdně. Lektory se stali dobrovolníci z řad studentů vyšších ročníků 

jabloneckého Gymnázia u Balvanu a hlavním úspěchem projektu je atraktivnější a 

srozumitelnější výklad probírané látky ze strany studentů. Cílem projektu je zvýšit 

gramotnost sociálně znevýhodněných klientů, motivovat je k učení a zlepšit jejich 

školní výsledky a tím i jejich šanci na trhu práce. Jak již bylo řešeno, zájem o projekt 

mají spíše mladší uživatelé klubu (v roce 2012 se projektu zúčastnilo na 40 uživatelů 

mezi 6-13 lety).  

Středisko ČCE a NZDM Kruháč naplňují touto službou hned několik jiných 

funkcí NNO mimo funkce servisní. Díky projektu mají mladší klienti i dobrovolní 

lektoři možnost sebevyjádření a projevení své individuality. Dochází také 

k posilování schopnosti doučovat a také ke zvyšování odborných znalostí a 

schopností souvisejících se školními povinnostmi. Projekt se tedy pojí jednak s 

expresivní funkcí NNO.  
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Projekt rovněž vytváří vztahy a zprostředkovává navazování kontaktů mezi 

jednotlivci v místní komunitě. Dochází k posilování sociálních interakcí mezi klienty 

klubu, jejich rodiči, pracovníky NZDM, učiteli na školách a veřejností, která se o 

projektu doslechla a nějakým způsobem ho podporuje. Projektu je poskytována 

pozitivní zpětná vazba ze strany klientů, pracovníků NZDM i učitelů místních 

základních škol. Touto činností také vytváří Středisko dobré jméno organizace i 

dobré vztahy mezi výše zmíněnými subjekty a je naplňována funkce budování 

komunity.  Pozitivní vztahy jedinců v klubu mohou mít vliv nejen na místní 

komunitu, ale také na celou společnost. Např. dobrovolnictví v klubu v rámci tohoto 

projektu velmi pravděpodobně vede k posilování společenských sítí, které vycházejí 

z pocitů vzájemné důvěry a ze sdílených hodnot a může to vést k výchově aktivních 

a tolerantních jedinců ve společnosti. Tyto znaky patří podle Pospíšila a kol. (2009) 

do znaků funkce budování komunity.  

2) Volnočasové aktivity 

(skupina Kultura, sport, volný čas) 

Na volnočasových aktivitách klub vlastně stojí a jsou důvodem, proč klienti do 

NZDM chodí. Volnočasových aktivit nabízí Kruháč velkou škálu a také prostory 

klubu jsou k jejich provozování vhodně uzpůsobeny. V klubu se nachází ping-

pongový stůl,stolní fotbal, žíněnky, boxovací pytel, 7 počítačů, různé deskové hry, 

výtvarné potřeby, hudební nástroje, taneční podložky atd. Klienti mohou volně 

využívat všech prostředků a věnovat se jakékoli aktivitě, samozřejmě s ohledem na 

další klienty klubu. Pracovníci Kruháče nechávají klienty věnovat se těmto aktivitám 

většinou samostatně. Výjimkou může být práce na PC a věnování praktických rad 

např. jak napsat životopis, hledat na internetu apod.  

V roce 2013 proběhla velmi zajímavá volnočasová aktivita, kterou organizoval 

dobrovolně žonglérský klub. Profesionálové ze žonglérského klubu chodili 

pravidelně s klienty Kruháče secvičovat žonglérské kousky a ti pak měli v klubu Oko 

v Jablonci nad Nisou závěrečné vystoupení. Byl o něj velký zájem a přišlo zhruba sto 

lidí převážně z řad veřejnosti.  

Volnočasové aktivity se pojí za prvé sexpresivní funkcí NNO, jelikož poskytují 

klientům prostor k seberealizaci, individuálnímu projevení a zdokonalování svých 

schopností a dovedností. Klienti se volnočasovým aktivitám věnují buď nepravidelně 
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anebo pravidelně a secvičují různá představení. Např. z taneční volnočasové aktivity 

se stala taneční skupina Broken CD, která vystoupila na veřejnosti poté, co secvičila 

představení.  

I klienti věnující se hudbě představili své umění na jednom z několika koncertů, 

které klub pořádal. Tyto akce byly hojně navštíveny veřejností a byl o ně zájem. 

Těmito akcemi klub naplňuje také funkci budování komunity. Prostřednictvím akcí 

se může veřejnost seznámit s aktivitami klubu i s klienty a klub se může veřejnosti 

prezentovat. Dochází k posilování vztahů mezi klubem, klienty, jejich rodinnými 

příslušníky, veřejností a rovněž mezi zástupci městských institucí.  

3) Akce NZDM Kruháč 

(skupina Kultura, sport, volný čas) 

Kruháč pořádá velké množství kulturních, sportovních a jiných akcí uvnitř klubu 

i mimo něj. Akce se snaží zacílit na cílovou skupinu klubu a podle toho jsou také 

laděné. Uvnitř klubu se jedná o různé besedy, koncerty, promítání filmů, tematické 

akce, soutěže apod., mimo klub potom např. o výlety po okolí, exkurzeči zábavné 

soutěžní akce. Tato vystoupení a akce mohou klienti po dohodě s pracovníky také 

sami navrhovat a realizovat.  

Tyto akce a události přispívají převážně k realizaci expresivní funkce a funkce 

budování komunity. Při jednotlivých akcích (ať už jako účastníci či organizátoři) 

mají klienti možnost vlastní seberealizace a zdokonalení svých schopností a 

dovedností. Akci mohou sami naplánovat a realizovat pomocí prostředků Kruháče, 

pokud je adekvátní, a mohou se při ní naplno projevit a vyjádřit. Dochází rovněž 

k budování vztahů s místní komunitou a to na různých úrovních. Posiluje se vztah 

mezi pracovníkem a klientem, mezi klienty klubu navzájem, potom také mezi 

blízkou skupinou klienta (rodina, přátelé), kteří se akcí účastní a dále upevňuje své 

vztahy Kruháč s místními orgány a institucemi. Svými činnostmi je totiž aktivní na 

veřejnosti a spolupracuje při pořádání akcí s různými institucemi a partnery.Tímto 

dále upevňuje své vztahy s místní komunitou.  

Mezi zajímavé akce let 2011-2013 patřila například:  

Návštěva fitness centra- pracovníci Kruháče vyjednali v městské hale prostory 

a také trenéry a klienti pak měli možnost cvičit pod vedením těchto trenérů.  
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Čarodějnice v oblastní galerii v Liberci- klienti možnost strávit aktivní 

výtvarné odpoledne a zhotovit si svou čarodějnici pod vedením zkušených lektorů.  

Výlet na Černou Studnici a opékání buřtů na Dobré Vodě- výlet na 

rozhlednu pro všechny členy Kruháče je pro Středisko akcí velkou a náročnou, zato 

ale důležitou, jelikož nabízí klientům možnost pobytu v místě, kde ještě 

pravděpodobně nebyli a nabízí jim možnost aktivně a smysluplně stráveného 

volného času se svými vrstevníky a kamarády. Samozřejmostí je předem připravený 

program a soutěže od pracovníků Kruháče. 

Výlet do ZOO Dvůr Králové- pracovníci Kruháče se vydali s 9 z mladších 

uživatelů na dlouhou cestu do ZOO Dvora Králové, aby jim umožnili strávit 

příjemný den a rovněž jim umožnili se pod vedením zkušených průvodců ZOO něco 

přiučit ze světa zvířat.  

Andělské zvonění- tato akce se uskutečnila v prosinci a šlo o jakousi 

Mikulášskou oslavu, pořádanou Českým červeným křížem v Jablonci nad Nisou ve 

spolupráci s Centrem sociálních služeb. Program byl převážně kulturního a 

hudebního charakteru a obohatili ho i klienti svých kulturním vystoupením.  

Exkurze na Univerzitu Karlovu- Pracovníci Kruháče se rozhodli klientům 

zprostředkovat poznání akademického prostředí i návštěvu Prahy. Exkurze se konala 

v informačním a poradenském centru v Celetné a poté v Karolinu a klienti měli 

možnost pokládat pracovníkům jakékoli „slušné“ dotazy. Dozvěděli se například, zda 

mohou na vysokých školách studovat Romové a kolik jich tam už studuje atd. 

(Novák, 2014)  

Noc na Kruháči- Jedná se o nízkonákladovou a přitom pro klienty nanejvýš 

lákavou aktivitu, která se koná zhruba4x do roka. Součástí Noci na Kruháči je stezka 

odvahy do sklepa, různé hry,vyprávění a pak také dodržování pravidla, že se 

v určitou hodinu ulehne do postele.  

4) Preventivní „programy“  

(skupina Vzdělávání a výzkum) 

NZDM Kruháč pořádá pro své klienty každý měsíc přednášky na různá témata 

v rámci prevence sociálně-patologických jevů i prevence v oblasti navazování 

partnerských vztahů. Témata prezentací nejsou dopředu pevně na každý měsíc dána, 
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ale naopak se přizpůsobují aktuální potřebě klientů a tomu, co se v klubu děje. 

Například pokud pracovníci zjistí, že se klienti zajímají o téma šikany a aktivně se na 

ní dokonce podílí, následuje preventivní „program“ o šikaně a cílená snaha 

zaměstnanců, aby klienti šikanu již neprováděli. Zaměstnanci klientům téma 

představí, často ho doplní o živá vyprávění ze života a umožní jim se k němu aktivně 

vyjadřovat. Tato aktivita je úzce spojena s kontaktní prací, kdy zaměstnanci přímo 

v prostorách klubu učí klienty, jak se chovat, co dělat, nedělat apod. 

V měsíci únoru například proběhla přednáška na téma Školský systém- jak se 

nestáti vágusem a v měsíci březnu se přednáška týkala kouření cigaret. Pracovníci 

NZDM zpracovali obrázkovou prezentaci k tematice kouření, po které proběhla 

diskuze na téma likvidace mýtů o kouření, škodlivé látky v cigaretách atp. Na závěr 

prezentace se uskutečnila výtvarná soutěž a klienti vyplnili vědomostní kvíz. 

Součástí prezentace byla i aktivní intervence zaměstnanců, aby klienti přestali kouřit 

(např. pokud si někdo šel ven zakouřit, už se nesměl vrátit zpátky, což platí vlastně 

pořád).V měsíci dubnu bylo tématem Násilí. V rámci tohoto preventivního tématu 

klienti shlédli film s tématikou násilí, vyslechli si prezentaci, zúčastnili se soutěží a 

také navštívili věznici v Rýnovicích. Ve věznici si klienti vyslechliod vychovatele a 

sociální pracovnice, jak to ve vězení chodí a vězení si podrobně prošli. Většina 

klientů měla z domova určitou zažitou představu o tom, jak to ve vězení chodí a 

někteří dokonce považovali za dobré ve vězení být, považovali pobyt ve věznici za 

jakousi součást rituálu dospívání. Tyto mýty se pracovníci při exkurzi rovněž snažili 

vyvrátit a přimět klienty, aby vnímali místo jako špatné a za trest.  

Realizace preventivního měsíčního programu na určitá, aktuálně pro klienty 

důležitá, témata jsou pro Kruháč vedlejší aktivitou mimo aktivitu servisní, ale 

logicky ji doplňují. Prezentace a tematické měsíce naplňují advokační funkci NNO 

a to konkrétně občanskou advokační činnost. Prostřednictvím prezentací, soutěží a 

kvízů na určitá společensky zajímavá témata dochází k osvětě klientů i pracovníků 

klubu a k jejich motivování ke změně určitého neuspokojivého společenského stavu. 

Snaha přimět klienty k určité aktivitě v dané oblasti je podporována zajímavými 

prezentacemi, soutěžemi i tematickými exkurzemi. Dochází rovněž k naplňování 

expresivní funkce, jelikož jsou klienti vzděláváni a podněcováni k vlastní iniciativě 

v určité oblasti a zároveň mají možnost seberealizace prostřednictvím soutěží. 
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Pomocí tematických exkurzí zase posilují své schopnosti a dovednosti a získávají 

specifické odborné znalosti.  

Kruháč realizací těchto programů naplňuje, dle mého názoru, takéfunkci 

inovační, jelikož velmi poutavě a zajímavě doplňuje téma soutěžemi, filmy, 

exkurzemi, kvízy apod. a nejedná se o klasickou preventivní aktivitu, ale o 

dlouhodobou aktivitu, ke které se logicky vážou další dílčí činnosti, zavádí nový 

přístup preventivního programu. Navíc těmito „workshopy“ středisko upozorňuje na 

některá veřejností opomíjená témata (např. násilí ve věznicích), což je podle 

Pospíšila a kol. (2009) znakem inovační funkce NNO. Programy také pomáhají 

uchovávat společenské hodnoty a tedy naplňovat funkci ochrany hodnot. Klienti 

jsou seznamováni s dobrým a naopak rizikových způsobem chování v oblasti daného 

problému a dovedou si sami určit správné kulturní, duchovní a společenské hodnoty, 

které hodlají naplňovat (Středisko, VZ 2011, 2012). 

5) Aktivní účast na komunitním plánování 

(skupina Rozvoj a bydlení) 

Paní ředitelka Albrechtová se již od počátku založení střediska aktivně podílí na 

komunitním plánování a spolupracuje s městem Jablonec nad Nisou a dalšími 

místními institucemi. Obě sociální služby Střediska vyšly z místních potřeb 

zmapovaných komunitním plánováním a v současné době se aktivity těchto dvou 

služeb neustále vyvíjí v závislosti na aktuálních potřebách města a jeho občanů. 

Účastí na komunitním plánování města středisko naplňuje funkci budování 

komunity, jelikož úzce navazuje vztahy s místní samosprávou a místními institucemi 

a vytváří rovněž s některými z nich dlouhodobou spolupráci. Středisko je bráno jako 

aktivní partner a je na poli sociálních služeb vidět.  

6) Den romské kultury 

(skupina Kultura, sport, volný čas) 

Středisko a NZDM Kruháč se aktivně zajímají o aktivity jiných organizací 

poskytující podobné služby, které poskytuje Středisko. Jednou takovou organizací je 

Romodrom o.s., která ve spolupráci se Severočeským muzeem Liberec uspořádala 

akci, představující Romodrom i romskou kulturu. Nabídka aktivit byla různorodá 

(např. přednášky o romské kultuře, ochutnávky tradičních romských pokrmů, 
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hudební a taneční vystoupení, výstavao romské tematice apod.) Klienti NZDM se 

akce účastnili a zaměstnanci Kruháč na akci prezentovali.  

I přesto, že tato událost není vyloženě aktivní činností NZDM Kruháč, považuji 

ji za velmi důležitou. Přispívá totiž k budování komunity a to hlavně mezi 

neziskovými organizacemi působícími v podobné oblasti a zabývající se podobnou 

tématikou. Prostřednictvím těchto akcí dochází k navazování spolupráce a 

následného posilování partnerství mezi organizacemi. Tato spolupráce dále může 

podpořit vznik různých společných projektů a aktivit.  

7) Přednáška preventistů jablonecké Městské policie 

(skupina Vzdělávání a výzkum) 

Příslušníci Městské policie v Jablonci nad Nisou oslovili Středisko s nabídkou 

vzdělávací aktivity pro klienty NZDM, konkrétněrealizací preventivní přednášky. 

Policisté nastínili klientům každodenní rutinu městského policisty, seznámili klienty 

se škodlivostí kouření a např. také s rozmístěním kamerového systému ve městě. 

Součástí prezentace bylo i rozdání tematických dárků a prezentace přinesla NZDM 

Kruháč začátek důležité spolupráce s Městskou policií Jablonec. 

Prostřednictvím této přednášky od důležitého vnějšího místního orgánu, ale i 

prostřednictvím dalších podobných prezentací místních orgánů Středisko naplňuje 

funkci budování komunity, jelikož přispívá k navazování aktivního a 

dlouhodobého partnerství s místními orgány, s místní komunitou a stává se tak 

právoplatným a uznávaným partnerem těchto institucí.  

8) Den otevřených dveří 

(skupina Činnosti jinde neuvedené) 

Důležitou každoroční událostí je pro Středisko Den otevřených dveří, kdy má 

možnost představit se nejširší veřejnosti. Tato událost je pečlivě naplánována 

pracovníky Střediska od PR aktivit, přes organizační a technické maličkost apod. 

Den otevřených dveří 2012 navštívili např. zástupci města Jablonec nad Nisou (např. 

primátor), dále zástupci médií (Naše Jablonecko, televize RTM), školy, odborná 

veřejnost, rodiče klientů, bývalí lektoři a praktikanti atd. Tato událost je důležitá při 

naplňování funkce budování komunity, jelikož při ní Středisko představuje sebe i 
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své aktivity a navazuje vztahy a někdy i dlouhodobou spolupráci s místní komunitou 

(orgány, instituce apod.).  

9) Motivační bodový systém 

(skupina Činnosti jinde neuvedené) 

Kruháč se volně nechal inspirovat jinou organizací a zavedl pro své klienty 

bodový systém, který slouží jako motivační a regulující faktor. Za téměř každou 

prospěšnou činnost (ořezání tužek, pomoc s úklidem, doprovod kamaráda domů 

apod.) získává klient body, které může potom na oplátku využít k „platbě“ za různé 

aktivity. Např. pokud Kruháč může na výlet do ZOO vzít pouze některé uživatele, 

uživatelé s nejvyšším počtem bodů mají vždy přednost atp.  

Bodový motivační systém podporuje v klientech možnost sebevyjádření 

vhodným způsobem a posiluje jejich schopnosti a dovednosti v žádoucích oblastech. 

Rovněž jim pomáhá uvědomovat si, co je dobré a co špatné a jaké je to pomoci 

druhým, i když v tomto případě ještě „za úplatu“. Bodový motivační systém tedy 

pomáhá naplňovat jednak funkci expresivní a jednak funkci ochrany hodnot 

(Novák, 2014). 

Shrnutí:  

Středisko ČCE v Jablonci nad Nisou nabízí 5 servisních aktivit a 9 neservisních 

aktivit. Neservisní aktivity spadají nejčastěji do skupiny činnostíVzdělávání a výzkum 

(3x), Kultura, sport, volný čas (3x) a dále do skupiny Činnosti jinde neuvedené (2x) a 

Rozvoj a bydlení (1x). Neservisní aktivity střediska pomáhají naplňovat jiné než servisní 

funkce NNO a to nejčastěji funkci budování komunity (7x), funkci expresivní (5x), 

funkci ochrany hodnot (2x) a poté funkci advokační (1x) a funkci inovační (1x).  

7.2.3. Jakým způsobem se jiné než servisní aktivity zařízení v primárně servisní NNO staly 

součástí nabídky aktivit NZDM (z hlediska představitelů organizace)? 

Jak již bylo řečeno, Středisko Diakonie v Jablonci nad Nisou není příliš velkou 

organizací (k lednu 2013 mělo 12 zaměstnanců). Z toho 6 zaměstnanců připadá na terénní 

pečovatelskou službu a 5 na NZDM Kruháč. Šestou osobou je paní ředitelka. NZDM 

Kruháč tedy rozhoduje v poměrně úzkém kolektivu zaměstnanců. 

Vedoucí Kruháče je zároveň pracovníkem sociálních služeb, dále je v zařízení další 

pracovník sociálních služeb, sociální pracovnice a údržbář s uklízečkou, kteří ovšem do 

rozhodovacího procesu plánovaných aktivit moc nemluví. Jiné, než servisní aktivity 
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Kruháče tedy vznikají velmi snadno z podnětu 3 zaměstnanců, klientů a interakcí, které se 

v klubu dějí. Pracovníci sledují, jakým tématům se klienti nejčastěji sami věnují, o čem se 

baví a co je „problém“ a potom sami vyhodnotí situaci a dostupné prostředky k realizaci 

aktivity a pokud uznají, že je proveditelná, domluví se na její realizaci s paní ředitelkou. 

Při plánování aktivit se pracovníci také ptají klientů přímo nebo prostřednictvím krátkého 

dotazníku, jakým aktivitám by se chtěli věnovat (Novák, 2014). 

Aktivity nejsou plánovány s velkým předstihem, jelikož pracovníci nikdy nevědí, 

jaká nálada bude za týden v klubu nebo kdo přijde nebo nepřijde. Proto je zbytečné některé 

aktivity takto plánovata spíše vznikají, až pokud vyvstane nějaká situace či problém 

v klubu. „I kdybychom chtěli nějakou akci či program naplánovat, je to dost těžké a my se 

musíme přizpůsobit situaci. Řekněme, že na září si dopředu řekneme, že uděláme program 

o vzdělávání, školství a školní přípravě. Ale na začátku září se stane to, že klubem začne 

kolovat video o tom, jak jeden klient klubu týrá druhého klienta a všichni se tím ohromně 

baví. V tomto případě by bylo opravdu trochu mimo, abychom se dál bavili o vzdělávání a 

školní přípravě, když se v klubu děje něco takhle vážného. Následuje teda program o 

kyberšikaně, osvěta apod., aby se tohle už předem neopakovalo. Plánování tedy lze, ale 

někdy postrádá smysl a vy musíte prostě přizpůsobit aktivity konkrétní situaci v klubu a 

potřebám klientů“( Novák, 2014).  

Akce jako koncerty či velké výlety plánovány dopředu jsou, ale počet přítomných 

klientů je vždy trochu riskem (Novák, 2014).„No ono i s plánováním různých pevně 

daných akcí a veletrhů je problém. Nedávno jsme byli například pozvání na veletrh o 

romské kultuře, abychom se zúčastnili a něco předvedli. Několik týdnů dopředu jsme o tom 

v klubu klábosili, připomínali a všechno možný, ale nakonec v ten den, kdy se mělo 

odjíždět, přišla jen jedna slečna. No ale co i tak se jelo a užili jsme si to“ (Novák, 2014). 

Vznik aktivit terénní pečovatelské služby Střediska a i dalších jeho aktivitje plánován 

přesně jako v NZDM. Pracovníci se sejdou a podle aktuálních potřeb klientů i podle 

dostupných prostředků aktivitu buď realizují, nebo ne. Největším problémem stále 

zůstávají právě prostředky k realizaci těchto aktivit. I když by pracovníci chtěli aktivity 

realizovat, musí se přizpůsobit aktuální finanční situaci a vůli donátorů (Albrechtová, 

2014).  
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7.2.4. Jaký význam těmto aktivitám připisují představitelé NZDM především ve vazbě na 

hlavní, servisní funkci?  

Servisní aktivity jsou oficiálními aktivitami klubu, na které dostávají dotace od EU a 

MPSV, ovšem kvůli těmto aktivitám většinou primárně klienti do klubu nepřijdou a dějí se 

tedy jaksi samovolně, aniž by si je klient přímo uvědomoval. Daleko zajímavější jsou pro 

klienty aktivity ostatní a to zejména volnočasové a potom akce klubu, během kterých se 

někam jede. Tyto aktivity jsou také daleko vhodnější pro cílovou skupinu klubu, jelikož 

jsou to mladí problematičtí lidé, které je třeba zaujmout a učit je jedině atraktivní formou 

bez zbytečných pouček. Při realizaci aktivit je třeba brát v úvahu prostředí, ze kterého 

klient přichází a aktivity tomu přizpůsobit. Jestliže klient nepozná v aktivitách své 

prostředí, tak je ani nepřijme a činnost klubu bude zbytečná (Novák, 2014). 

„Jasně že sociální služby jsou hlavní aktivitou, proč jsme vlastně klub začali 

provozovat. Poskytujeme všechno co by sme podle zakládacích listin měli, takže je tam 

kontaktní práce, situační intervence a všechno, ale my tohle nepíšeme na dveře klubu. 

Jakože pojďte si s námi realizovat situační intervenci a podobně, to by bylo opravdu vtipný 

a nikdo by k nám nepřišel. My pracujem s mládeží a je jedno jestli je problematická nebo 

ne, ale žádná mládež by v klubu nevydržela, kdybychom je chtěli lákat na tyhle sociální 

služby. Jasně my je poskytujem, ale klientům to neříkáme, děje se to tak nějak samovolně 

v doplňku s těma neservisníma aktivitama. Kvůli těm k nám klienti chodí a kvůli těm u nás 

také zůstávají. Neoblíbenější jsou třeba různý volnočasový aktivity a výlety. Sociální služby 

jsou prostě důležitý, ale pro to, abychom je měli komu poskytovat, musíme „nasadit“ i ty 

ostatní a věnovat se jim, vymýšlet je tak, aby to klienty bavilo“ (Novák, 2014). 

Jiné, než servisní aktivity organizace jsou tedy podle vedení Střediska i NZDM 

Kruháč velmi důležité a bez nich by klub byl prázdný. Jsou jakýmsi prostředkem 

k dosažení cíle Střediska, ale vhodným způsobem dle cílové skupiny. Z tohoto důvodu jsou 

tyto aktivity zastoupeny v největší míře a pracovníci se jich snaží tvořit co nejvíce 

(Albrechtová, 2014). 

Klienti sami nejlépe vnímají aktivity naplňující expresivní funkci, jelikož se při nich 

nejjednodušší formou mohou projevit, učit a zlepšovat. Ovšem i aktivity, naplňující jinou, 

než expresivní funkci, jsou dle pracovníků klíčové. Budování komunity zajistí Středisku 

stálé a pozitivní místo mezi NNO v Jablonci a okolí a prostřednictvím aktivit vedoucích 

k ochraně hodnot naplňují pracovníci určité „společenské poslání“ a vštěpují dětem a 

mládeži něco do budoucna. „Naším posláním bylo provozovat ty služby, které ve městě 
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chyběly a abychom mohli dostat dotace, musíme ty služby provozovat tak, jak se má, tak 

jak to máme uvedené a to taky děláme. Máme vše a snažíme se to dělat pořádně. Naší 

cílovou skupinou jsou mladí lidé z horšího sociálního prostředí, a pokud jim chceme 

pomoci, musíme ty aktivity tomu přizpůsobit a udělat je pro ně zajímavé. Musíme sledovat 

naši cílovou skupinu a poslouchat ji, vždyť kvůli ní tu vlastně jsme“ (Albrechtová, 2014). 

7.2.5. Jaké jsou zdroje financování NZDM a převažuje v nich stát (respektive veřejná 

správa, ministerstva, kraje, obce atd.)? 

Jelikož jsou poskytované služby Střediska službami sociálními, nemohou si na sebe 

vydělat samy a musejí být financovány výhradně z veřejných zdrojů (viz. Tabulka č. 4). 

Služby NZDM Kruháč jsou poskytoványdvěma cílovým skupinám (mládeži od 6-14 let a 

mládeži od 15-26 let) a tyto dvě skupiny jsou financovány rozdílně. Starší skupina byla po 

tři roky (2011-2013) financována výhradně z prostředků Evropské unie, konkrétně 

z Evropského sociálního fondu a podle pravidel tohoto fondu nesmělo Středisko 

financovat aktivity této skupiny už jinak (Středisko, VZ 2011, VZ 2012).Mladší skupina 

nespadala do aktuální problematiky zaměstnanosti a nesplňovala tak podmínky 

Evropského sociálního fondu a je financována jinak. Cca 60% prostředků hradí město 

Jablonec nad Nisou, 20% Ministerstvo práce a sociálních věcí, 10% Rada vlády pro 

nestátní neziskové organizace a 5% Liberecký kraj. Zhruba 5% jde potom ze soukromých 

zdrojů, přičemž se jedná nejčastěji o příspěvky soukromých dárců (viz. Tabulka č. 5). 

Město Jablonec nad Nisou stálo u zrodu Střediska a na jeho popud vznikly dvě jeho 

sociální služby. Je tedy do jisté míry odpovědné za činnost Střediska a jeho dotace jsou 

nejvyšší (poskytuje také prostory za výhodné nájemné pro NZDM Kruháč (Středisko VZ 

2011, 2012).Neservisní aktivity organizace jsou pak financovány převážně ze soukromých 

zdrojů a Středisko oslovuje soukromé partnery také v případě, že některý z výše 

zmíněných orgánů neočekávaně neposkytne finance neboposkytne částku menší. Pokud 

chce Středisko realizovat individuální projekt neservisního charakteru, tedy pokud nejde o 

poskytování sociální služby, musí většinou žádat soukromé subjekty. Soukromí dárci 

poskytují ovšem nejčastěji hmotnou podporu. Někdy se také stává, že pokud je projekt 

úzce svázán s plánem města a jeho realizace je součástí zájmu např. komunitního 

plánování, získá na jeho realizaci Středisko peníze také z veřejných zdrojů. Není to ovšem 

příliš časté (Albrechtová, 2014).   

Mezi podporovatele Střediska patří například Nadace Euronisa, která pomáhala 

financovat projekt Mimoškolní příprava s dětmi a mládeží a která přispěla prostředky ze 
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sbírky „Pozvedněte slabé“. Diakonie ČCE věnovala Středisku napříkladboxovací pytel a 

Koncertní sbor Luventus gaude zdarma pro Středisko uspořádal benefiční koncert. Dalšími 

donátory jsou Makak, horolezecká stěna, která poskytla klientům zdarma kurzy horolezení 

čí nadační fondy. S nadačními fondy má Středisko navázáno dlouhodobé partnerství, 

ovšem podle vedení organizace, je často poměrně problematické. NF chtějí po Středisku za 

malou darovanou částku velkou reklamu, která je často nad rámec převážně časových 

možností Střediska. Žádné jiné partnerství Středisko dlouhodobě navázáno nemá. O 

NZDM většina sponzorů bohužel moc zájem nemá.„My bohužel nejsme tak atraktivní pro 

sponzory a dárce, jako třeba dětský domovy nebo psí útulky a tak máme holt málo 

sponzorů. Problematickou romskou mládež se bohužel nikomu moc podporovat 

nechce“(Novák, 2014).  

Tabulka č. 4: Struktura nákladů a výnosů Střediska za rok 2012 (uvedeno v Kč) 

Náklady za rok 2012 Výnosy za rok 2012 

Spotřeba materiálu- 21 468  Provozní dotace - 1 377 142  

Spotřeba drobného hmotného majetku - 

21 484  

Zúčtování fondů - 18 945  

Spotřeba energie - 61 897  Přijaté dary - 5 000  

Cestovné- 8 291   

Ostatní služby - 131 394   

Spotřeba nehmotného majetku - 346   

Mzdové náklady- 853 600   

Zákonné sociální pojištění- 275 045   

Mzdové náklady- 853 600   

Náklady na vzdělání- 2 535   

Jiné ostatní náklady- 1 588  

Poskytnuté příspěvky- 16 950  

Celkem náklady za rok 2012:  

1 401 087  

Celkem výnosy za rok 2012:  

1 401 087  

Zdroj: vlastní analýza 
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Tabulka č. 5: Struktura zdrojů financování pro rok 2012  

Státní zdroje Nestátní zdroje  

95%-  60% Město Jablonec nad Nisou 

           20% MPSV 

           10% Rada vlády pro NNO 

           5% Liberecký kraj 

5%- převážně dary od soukromých 

subjektů 

Zdroj: vlastní analýza 

7.2.6. Výsledný obraz současného stavu financování podle vedení Střediska Diakonie ČCE 

v Jablonci nad Nisou 

Jelikož vyšly sociální služby poskytované Střediskem z komunitního plánování a 

paní ředitelka je aktivní členkou skupiny komunitního plánování a má velmi dobré vztahy 

s městem Jablonec, je „závislost“ na státních zdrojích financování pro vedení tak nějak 

samozřejmá a nevnímají ji. Vedení považuje město za jakýsi „zašťiťovací“ orgán svých 

služeb a jeho pomoc logicky vyplývá z vůle poskytovat tyto dvě sociální služby na území 

Jablonce. Vedení tak připadá správné, že se město stará a myslí si, že by to tak mělo být i 

do budoucna (Albrechtová, 2014). 

Vedení si ovšem na druhé straně uvědomuje svou závislost na každoročně 

rozdělovaných zdrojích financí od státních orgánů a je si vědomo toho, že může činnost 

Diakonie kvůli nedostatku prostředků náhle skončit. Vedení ovšem nenapadá jiná možnost, 

jak tuto situaci řešit. Problematická romská mládež ani terénní pečovatelská služba bohužel 

není častým a oblíbeným místem, kam by sponzoři rádi vkládali své finance. Možná 

spolupráce prostřednictvím sponzoringu je tedy malá. Středisko má navíc málo 

zaměstnanců a velmi mnoho povinností a nabízených činností. Možnost vymyslet a 

realizovat další způsob financování je problematická. „Abychom mohli uvažovat o jiných 

zdrojích financování, vymýšlet vlastní výdělečné aktivity a oslovovat partnery, na to 

bychom museli mít minimálně 100 zaměstnanců a daleko více času. V současné době to 

nevidím jako reálné“ (Albrechtová, 2014).  

Co se týká neservisních aktivit organizace,ty jsou, jak již bylo řečeno, pro vedení 

velmi důležité a snaží se jich realizovat, co nejvíce. Problémem je ovšem malá finanční 

svoboda k realizaci těchto aktivit, jelikož Středisko dostává převážnou většinu financí 

pouze na realizaci sociálních služeb. Vedení se tedy snaží realizovat neservisní aktivity za 

co nejmenší náklady a snaží se rovněž zviditelňovat na veřejnosti, aby přilákalo případné 
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sponzory a dárce (koncert taneční skupiny klientů pro veřejnost, letáky o činnosti Střediska 

apod.) Zájem sponzorů je bohužel ovšem stále poměrně malý. Výjimkou je například 

žonglérský klub, který na své náklady uvolňuje žongléry-profesionály, kteří pravidelně do 

Kruháče docházejí a realizují s klienty volnočasovou aktivitu, secvičují žonglérské 

představení. Další výjimkou je např. horolezecká aréna Makak v Jablonci nad Nisou, která 

sama oslovila zařízení s nabídkou lekcí horolezení pro klienty (Novák, 2014). 

7.3. Občanské sdružení Liberecké fórum a NZDM Dětská duha 

7.3.1. Představení organizace Liberecké fórum, o.s. a NZDM Dětská duha 

Jako třetí výzkumný vzorek jsem si kvůli heterogenitě vybrala organizaci s odlišnou 

právní formou, velikostí i délkou existence. Občanské sdružení Liberecké fórum je 

organizací, poskytující služby jedincům ze sociálně vyloučených lokalit, a je mezi 

nízkoprahovými zařízeními „nováčkem“. Byla založena roku 2010 jako nový prvek na 

regionálním trhu, jelikož tato služba ve městě Liberec chyběla (Liberecké fórum, VZ 

2013). 

Liberecké fórum cílí na zařazení sociálně vyloučených jedinců do společnosti i na trh 

práce prostřednictvím jejich vzdělávání. Hlavní cílovou skupinou organizace je mládež od 

6 do 26 let a vedlejší cílovou skupinou jsou rodiny klientů, převážně matky ze sociálně 

vyloučených lokalit. Pokud rodiče budou vzděláni a budou mít možnost žít normální život, 

bude to snazší i u jejich potomků. Sdružení se zabývánejen školním vzděláváním, ale i 

oblastí hygienických návyků, společensky akceptovatelným chováním apod. Sdružení 

poskytuje dvě služby, Klub Dobiášovka (který nebyl ovšem v roce 2014 otevřen, kvůli 

nepřijetí dotace od MŠMT) a potom nízkoprahový klub Dětská duha, který v současné 

době nahrazuje rovněž činnost Klubu Dobiášovka (Grünza, 2014).  

7.3.2. Analýza aktivit nabízených organizací Liberecké fórum a NZDM Dětská duha 

Liberecké fórum je novou a malou organizací, která svými aktivitami cílí naprosto 

přesně na cílovou skupinu v místě sdružení a respektuje okolí a zázemí cílové skupiny. 

Sdružení bylo založeno Marcelem Grünzou, který je předsedou sdružení/ředitelem. 

Dalšími zaměstnanci jsou místopředseda sdružení, revizor a odborný dozor.  Sdružení 

dohromady zaměstnává 2 osoby na plný úvazek, 3 osoby na DPP, 4 osoby na DPČ a navíc 

2 dobrovolníky (Liberecké fórum, VZ 2012, VZ 2013). 

Aktivity občanského sdružení lze rozdělit do dvou skupin. Sdružení poskytuje 

sociální služby, které jsou typické pro nízkoprahové, a potom volnočasové aktivity 
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s nárazovými akcemi, které tyto sociální služby doplňují. Někdy se tyto dvě skupiny aktivit 

prolínají podle potřeby cílové skupiny. Hlavní cílovou skupinou sdružení jsou jedinci ze 

slabého sociálního prostředí, přičemž Romové zastupují cca 60%. Sídlo občanského 

sdružení je na sídlišti vedle základní školy, čili cílová skupina má velmi dobré možnosti 

zařízení navštěvovat a rovněž zařízení opravdu nemá nouzi o klienty. 

Sociální služby i volnočasové aktivity jsou realizovány převážně v návaznosti na 

vzdělávací potřeby klientů. Sdružení při své činnosti spolupracuje s vedlejší základní 

školou ZŠ Dobiášova a s dalšími spádovými školami v okolí a v případě zájmu, rovněž 

s rodiči klientů (častým problémem zde je ovšem nezájem rodičů). Počet návštěvníků 

NZDM je souhrnně kolem 110 dětí, přičemž nejobvyklejší věková hranice je 6-12 let. 

Každý den klub potom navštíví cca 21 dětí. Chod NZDM se řídí principy nízkoprahovosti 

a je pro klienty bezplatný, anonymní a dobrovolný (Liberecké fórum, Statut, 2013). 

A) Servisní aktivity 

(skupina Sociální služby) 

1) Informační servis pro uživatele 

Sdružení ve svém nízkoprahovém zařízení poskytuje bezplatně jakékoli informace 

a klienti se mohou s jakýmkoli dotazem či problémem obrátit na pracovníka. 

V případě zjištění nějakých problémů zaměstnanci zajistí, se souhlasem klienta, 

vyřešení tohoto problému a pomohou mu. Ke zjišťování informací slouží klientům i 

několik počítačů, umístěných přímo v prostorách klubu či nástěnka.  

2) Kontaktní práce a poradenství 

Kontaktní práce je úzce spojena s poradenstvím. Pracovníci NZDM jsou klientům 

v prostoru klubu k dispozici a klienti je mohou kdykoli oslovit či požádat o radu. Je 

možnost i soukromého kontaktu mezi čtyřma očima s pracovníkem klubu a to 

v samostatné místnosti. Informace od klienta jsou samozřejmě tajné a je na klientovi, 

jak s nimi pracovník naloží. Pokud pracovníci zjistí případy vážného týrání či 

zanedbání péče, jsou v kontaktu se sociální službou v Liberci. Kontaktní práce 

spočívá i v samostatné intervenci pracovníků, pokud vidí, že je to potřeba 

(napomínání klienta, upozornění na nevhodné chování apod.). 
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3) Situační intervence 

Pokud si pracovníci klubu všimnou nějaké nestandardní situace, nabídnou její 

řešení a klientům vysvětlují, proč k ní došlo. Pracovníci rovněž sami navozují 

hypotetické situace, které mohou v reálném životě nastat (např. do tramvaje přistoupí 

bezdomovec apod.) a nechají klienty, aby se přirozeně chovali tak, jak cítí. V případě 

potřeby klienty usměrní a dále situaci rozebírají. 

4) Kontakt s institucemi ve prospěch uživatelů 

Pokud klient potřebuje jednat s nějakou institucí a netroufá si, pracovníci mu 

pomohou kontaktovat instituci, navštívit ji a v některých případech s institucí také 

jednat. Veškerý kontakt je ovšem vždy a výhradně se souhlasem klienta (Liberecké 

fórum, Statut, 2013). 

5) Spolupráce s Probační a mediační službou  

„Tato služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného 

řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje 

efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy 

poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Tato služba vychází ze svou 

profesních oblastí (sociální práce a trestního práva) a představuje novou instituci na 

poli trestní politiky“ (Probační, 2014). 

Liberecké fórum se po dohodě s Probační a mediační službou ČR dohodlo 

zaměstnat tři odsouzené osoby. Delikventi mají v prostorách sdružení možnost 

výkonu alternativního trestu anebo pouze požádání o pomoc při řešení problému 

(např. hledání pracovního místa, bydlení, pomoc s dluhy atd.). V prostorách zařízení 

alternativní tresty zatím vykonaly tři odsouzené osoby a náplní práce byl především 

úklid společenských a venkovních prostor Tato služba je dobrá rovněž pro klienty 

klubu, jelikož mají možnost kontaktu s odsouzenými, což je pro ně často velká 

zkušenost a také motivační faktor, aby nedopadli stejně (Grünza, 2014). 
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B) Jiné než servisní aktivity 

 

1) Volnočasové aktivity 

(skupina Kultura, sport a volný čas) 

V rámci volnočasových aktivit mají děti a mládež k dispozici velké množství 

vybavení a prostředků. K dispozici jsou počítače, deskové hry, kreslicí potřeby, 

sportovní náčiní, hudební nástroje a dataprojektor. Jádro volnočasových aktivit 

v zařízení ovšem tvoří čtyři pravidelné, odborně vedené kroužky- hudební, taneční, 

výtvarný a počítačový. 

Během těchto kroužků, které se konají pravidelně podle rozpisu v určité dny 

v týdnu, mají klienti možnost seberealizace v určité, pro ně zajímavé, oblasti pod 

vedením zkušených lektorů. Hudební kroužek vede sám pan předseda, který pro něj 

nakoupil vše potřebné (klávesy, kytary, aparaturu atd.) a čerpá ze svých hudebních 

zkušeností. V kroužku učí děti základy hraní na hudební nástroje i základy hudební 

nauky a poté jim nechává volný prostor k vlastní tvorbě. Několik klientů v tomto 

kroužku secvičilo například představení na Hudební festival národnostních menšin 

pořádaný Libereckým fórem. 

Výtvarný kroužek se tematicky zaměřuje na tvoření určitých výtvorů (např. 

vánoční zdobení, velikonoční malování vajíček apod.) a děti jsou při něm opět 

vedeny zkušenou lektorkou, ale mají velký prostor pro sebevyjádření a vlastní 

tvorbu. Taneční kroužek je veden lektorkou, která již sama založila profesionální 

taneční soubor. Děti se pod jejím vedením učí taneční styl hip-hop a secvičují 

představení pro festival Národnostních menšin i pro jiné akce, na kterých prezentují 

své taneční umění (Grünza, 2014).Počítačový kroužek má k dispozici 7 počítačů a 

jeho lektorem je sám pan předseda, který učí zejména starší klienty praktickým 

věcem (jak napsat životopis, motivační dopis, kde na internetu hledat nabídky 

zaměstnání apod.). Lektor se přizpůsobuje svým klientům a jejich aktuálním 

potřebám a buduje si s nimi vřelý a přátelský vztah.  

Tyto kroužky a náplň jejich aktivit lze zařadit do expresivních typů činností a 

sdružení jejich realizací naplňuje expresivní funkci NNO. Klienti nízkoprahového 

klubu mají možnost navštěvovat tyto kroužky a mají v nich možnost vlastní 

seberealizace. Pod vedením lektorů se jim dostává vysvětlení některých teoretických 
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postupů a klienti tím zlepšují své znalosti a následně v praxi i dovednosti. Klienti se 

učí pracovat v týmu ostatních klientů a dohromady tvořit atato týmová práce opět učí 

seberozvoji a sociálním dovednostem. Na počítačovém kroužku si navíc klienti 

trénují praktické dovednosti, které se jim budou hodit při uplatnění na trhu práce. 

Realizací těchto volnočasových aktivit dochází také k posilování vztahů mezi 

komunitou, tedy k náplni funkce budování komunity. Klienti se svými lektory tvoří 

určitá díla a vytváří se tak pevné vztahy mezi klienty, klienty a pracovníky a rovněž 

místní komunitou.  

Do tanečního kroužku také přijíždějí členové jiných tanečních kroužků jiných 

NZDM (např. NZDM Voraz z Nového města pod Smrkem) a podílí se vzájemně o 

své zkušenosti. Rovněž rodiče aprarodiče, stejně jako učitelé navštěvují veřejná 

vystoupení, která klienti v rámci svých kroužků nacvičí. Sdružení se pořádáním 

těchto „koncertů“ zviditelňuje a upevňuje svou pozici ve vztahu s místní komunitou 

(Grünza, 2014). 

2) Projekt: Hudební festival národnostních menšin 

(skupina Kultura, sport, volný čas) 

Sdružení pořádá již třetím rokem (v roce 2014 proběhne 3. ročník) Hudební 

festival národnostních menšin. Festival probíhá ve městě Liberec a minulý rok 

(2013) ho sledovalo 840 návštěvníků. Na pódiu se vystřídalo 110 účinkujících z celé 

České republiky a 10 hudebních a 5 tanečních souborů. Pro děti byl rovněž připraven 

doprovodný program a soutěže. Při vyhlašování vítězů byly děti odměněny věcnými 

dary od Libereckého kraje či firem Preciosa Jablonec nad Nisou či pekařství 

Jahůdka. Událost byla hojně navštívenou a kvalitní události, která měla značné 

ohlasy a pomohla projevit talent velkému množství umělců národnostních menšin 

z celé ČR. Na festivalu se představili i klienti NZDM Dětská duha. 

Tímto projektem naplňuje sdružení celou řadu důležitých funkcí (expresivní 

funkci, funkci budování komunity, inovační funkci a funkci ochrany hodnot). 

Festival jejednakexpresivní aktivitou jak pro účastníky, tak pro návštěvníky. 

Účastníci festivalu mají možnost sebevyjádření a předvedení svých schopností a 

dalšího zdokonalování převážně v umělecké oblasti. Festival rovněž podporuje vznik 

osobních či profesionálních vztahů mezi účastníky i návštěvníky a sponzory a 

přispívá k budování místní komunity. Sdružení se pořádáním festivalu zviditelňuje 
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a má možnost navázání dlouhodobější spolupráce. Festival je zároveň místem, kde 

mohou rodiny svých klientů vidět práci sdružení i výkony svých dětí (Liberecké 

fórum, VZ 2013). 

Pořádání tohoto festivalu je určitě i inovační aktivitou, jelikož sdružení 

inovačním způsobem pomáhá zviditelnění těchto umělců a užívá nových postupů. 

Rovněž veřejnost upozorňuje „mírnou a zábavnou“ formou na problematiku 

opomíjení a diskriminace příslušníků národnostních menšin. Festivaltaké přispívá 

k ochraně společenských hodnot, jelikož upozorňuje na problematiku 

národnostních menšin a propojujeminoritní a majoritní populaci (účastníci i 

návštěvníci jsou složeni jednak z příslušníků národnostních menšin, ale rovněž 

z příslušníků majoritní společnosti). Festival tak přispívá k toleranci a posilování 

kulturních, duchovních, profesních (umělecké činnosti) a společenských hodnot, což 

je charakteristikou funkce ochrany hodnot (Pospíšil a kol., 2009).  

3) Akce sdružení Liberecké fórum 

(skupina Kultura, sport, volný čas) 

Sdružení pravidelně pořádá podle zájmu a potřeb klientů různé akce. Mezi 

takovéto akce patřila v uplynulém roce např. mikulášská besídka, turnaj v šipkách či 

grilovací párty. Mikulášská besídka se uskutečnila v prostorách NZDM a zúčastnilo 

se jí 110 dětí a mládeže včetně jejich rodičů. Děti Mikulášovi recitovaly básně a 

zpívaly písně, za což dostaly mikulášskou nadílku. Mikulášské besídky se zúčastnil 

romský koordinátor při Libereckém kraji Václav Strouhal. Grilovací párty pořádá 

sdružení podle počasí i 4 x do roka a je o něj velký zájem (Liberecké fórum, VZ 

2013). 

Tyto aktivity jsou převážně expresivními aktivitami, jelikož poskytují mládeži 

prostor pro sebevyjádření a individuální rozvoj jejich schopností (např. napsání a 

odrecitování básní, secvičení hudebního vystoupení atp.). Vnitřní akce sdružení 

rovněž podporují budování komunity, jelikož na vnitřních akcích sdružení jsou 

často přítomni rodinní příslušníci, učitelé, zástupci úřadů či klienti jiných podobných 

organizací. 
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4) Přednáška o první pomoci  

(skupina Vzdělávání a výzkum) 

Tato aktivita patřila mezi vzdělávací aktivity, jelikož klienti NZDM dostali 

podrobný výklad o první pomoci a práci záchranářů a mohli si také sami vyzkoušet 

první pomoc poskytnout. Přednáška byla organizována sdružením Liberecké fórum a 

organizací, specializující se na výuku poskytování první pomoci a já ji zařadím 

doaktivit, které naplňují expresivní funkci NNO. Děti a mládež v NZDM Dětská 

duha často úplně poprvé slyší o tom, jak poskytovat první pomoc a jak pracuje 

záchranná služba a rozvíjejí tak své teoretické i praktické znalosti i schopnosti první 

pomoc poskytnout. Takovýchto přednášek bohužel sdružení, kvůli nedostatku 

finančních prostředků, příliš nepořádá.  

5) Založení Komise pro národnostní menšiny Libereckého kraje 

(skupina Rozvoj a bydlení) 

Na základě potřeby dialogu minority s majoritou oslovilo sdružení Liberecké 

fórum vedení Krajského úřadu Liberec s požadavkem založení Komise pro 

národnostní menšiny. Konkrétně byl osloven hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

Sdružení vnímalo negativní postoje vůči minoritě zvláštěvýrazněpo roce 2011, kdy 

došlo k problémům a násilí ve Šluknově. Požadavku bylo vyhověno a vznikla 

Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování. Komise je složena 

z aktivních členů romské komunity Libereckého kraje a má možnost jednat 

s politickými zástupci města a kraje o palčivých otázkách této problematiky (Grünza, 

2014). 

Sdružení vytvořením Komise naplnilo převážně advokační funkci NNO. Tato 

funkce je autory popisována převážně v politickém kontextu, ale nemusí to tak být 

vždy. Aktivity Komise se snaží ovlivnit veřejnou politiku a změnit některé zažité 

praktiky v souvislosti s minoritou a majoritou. Komise má za cíl změnit a ovlivnit 

společenské podmínky a slouží jako prostředek mezi individuálním občanem a širším 

politickým děním. Aktivity komise jsou přímo směřovány na určité politické 

instituce, ale rovněž založením Komise je veřejnost podporována ke změně 

některých svých názorů a k aktivní účasti v této oblasti.Založením Komise je 

naplňována také funkcebudování komunity, jelikož dochází k upevňování vztahů 

mezi zástupci politických institucí, občanským sdružením Liberecké fórum i 
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veřejností. Dochází k navazování kontaktů a trvalejšího partnerství a roste pocit 

důvěry mezi jednotlivými partnery(Liberecké fórum, VZ 2012, 2013). 

Shrnutí:  

Občanské sdružení Liberecké fórum nabízí 5 servisních aktivit, přičemž specifickou 

servisní aktivitou, kterou ostatní organizace,které zkoumám, nenabízí, je Spolupráce 

s probační a mediační službou.Organizace nabízí dále5 neservisních aktivit, které 

spadají nejčastěji do skupiny Kultura sport a volný čas (3x) a dále potom do skupiny 

Vzdělávání a výzkum (1x) a Rozvoj a bydlení (1x). Neservisní aktivity sdružení se pojí 

s funkcí expresivní (4x), funkcí budování komunity (4x), funkcí inovační (1x), funkcí 

advokační (1x) a funkcí ochrany hodnot (1x). 

7.3.3. Jakým způsobem se jinénež servisní aktivity zařízení v primárně servisní NNO staly 

součástí nabídky aktivit NZDM (z hlediska představitelů organizace)? 

Občanské sdružení Liberecké fórum bylo založeno za účelem poskytování sociálních 

služeb, které v oblasti chyběly. Vyplnilo tak díru na trhu a stalo se důležitým subjektem 

v poskytování nízkoprahových sociálních služeb. Organizace byla založena podnikatelem 

Marcelem Grünzou, který na její vznik poskytl nemalé finanční prostředky a který je 

v současné době jejím předsedou/ředitelem. Dalšími zaměstnanci jsou místopředseda, 

revizor, odborný dozor a další zaměstnanci. Dohromady má sdružení 11 zaměstnanců, 

včetně 2 dobrovolníků a nemá tudíž pevnou organizační strukturu.  

Ke vzniku neservisních aktivit organizace dochází společnou domluvou mezi 

zaměstnanci organizace. Zaměstnanci zváží to, zda je daná aktivita pro klienty přínosná a 

zda je možnost ji realizovat (dostatečné finanční prostředky, prostory, kvalifikace 

zaměstnanců apod.)Neservisní aktivity logicky vycházejí z aktivit servisních. Jelikož má 

sdružení za cíl poskytování sociálních služeb a cílení na děti a mládež ineservisní aktivity 

jsou zakládány převážně jako prevence sociálně-patologických jevů a jako zajímavá a 

aktivní možnost trávení volného času, ale každá aktivita je specifická a naplňuje jiné 

funkce NNO. Vznik aktivit je také podmíněn zájmem klientů. Zaměstnanci se při 

zvažování vzniku nových aktivit ptají klientů a rozdávají jim dotazníky. Někdy jsou ovšem 

přání klientů na neservisní aktivity nereálná a zaměstnanci je nemohou vyslyšet (většinou 

zrealizují cca 40% procent nápadů a přání klientů).  

„Snažíme se, aby mládež tady ze sídliště, to je ta mladší, ale i ta starší, co přichází 

z města, nevlčila, a proto jsme to tady taky založili. Poskytujem sociální služby, aby ti 

mladí měli možnost si postěžovat, naučit se nějakým sociálním interakcím, prostě, aby to tu 



82 

 

pro ně bylo bezpečný, ale zároveň taky chcem, aby je to bavilo, takže necháváme více méně 

na nich, co budou dělat. Ne teda že by si přímo zvolili náplň aktivit klubu, ale vidíme, co je 

zajímá a baví a tak jim to prostě podle finančních prostředků, co nám dovolej, tak jim to 

pořídíme a necháme je už, aby si tvořili sami“ (Grünza, 2014). 

7.3.4. Jaký význam těmto aktivitám připisují představitelé NZDM především ve vazbě na 

hlavní, servisní funkci?  

Návazné aktivity jsou se servisními úzce spojeny a musí je logicky doplňovat. 

Vedení jim přisuzuje důležitý význam, jelikož pomáhají naplnit hlavní cíl sdružení: 

Integraci a vzdělávání sociálně vyčleněných skupin obyvatelstva, ale zároveň přispívají i 

k naplnění dalších cílů organizace. Podle předsedy je důležitá expresivní funkce činností, 

jelikož pomáhá rozvoji klientů a růstu jejich sebehodnocení a rovněž funkce budování 

komunity, protože bez místní komunity senemůže sdružení realizovat. Založením Komise 

má pan předseda zase možnost ovlivnit některé politické aktéry a politiku, která se úzce 

dotýká činnosti sdružení.  

„Nejvíc se asi věnujeme volnočasovejm aktivitám, protože ty klienty baví. Když sem 

dám aparaturu nebo holky dostanou šaty, tak se tu hned secvičují různá představení, což 

klienty ohromně baví. Tyhle aktivity se nejeví jako bůhvíjak prospěšný a samozřejmě by 

působilo asi líp, kdybysme jezdili po různých výstavách a dělali prezentace např. o 

vzdělávání a tak, ale na to nejsou peníze. Musíme si teda vystačit s málem“ (Grünza, 

2014). 

Sdružení má bohužel k realizaci neservisních aktivit málo finančních prostředků a 

z toho důvodu jsou tyto činnosti často „nedotažené“. V případěvětšího množství financí by 

sdružení rádo zorganizovalo např. pravidelné preventivní programy a výlety s určitou 

tématikou zaměřenou na prevenci. Se současnými finančními prostředky to ovšem bohužel 

není možné a potřebnou energii, která by mohla vést ke vzniku dalších zajímavých aktivit, 

vedení spotřebuje na to, aby se vůbec udrželo v činnosti (Grünza, 2014)„Divím se, že to 

tak je, ale fakt je to boj o peníze. Já sem přišel s touhletou organizací a měl jsem dobrej 

zájem pomoct těmhle dětem, ale to nikdo neocení a je spíš problém se vůbec udržet 

v chodu. Abysme mohli fungovat, musíme poskytovat sociální služby, to je oficiální, ale 

nabízet dětem i možnost dalšího vyžití je přeci hrozně důležitý. My chceme, aby je to tu 

bavilo, aby se něco naučily, něco viděly. To víte, že bychom jim rádi pouštěli třeba naučný 

videa na plátně, ale plátno není a nemáme na něj, stejně jako na spoustu dalšího 

vybavení“  (Grünza, 2014). 



83 

 

7.3.5. Jaké jsou zdroje financování NZDM a převažuje v nich stát (respektive veřejná 

správa, ministerstva, kraje, obce atd.)? 

Občanské sdružení má poměrně velké problémy s financováním svých aktivit a nemá 

mnoho finančních prostředků na provoz ani na svůj růst. Bylo založeno roku 2010 

podnikatelem Marcelem Grünzou, který financoval ze svých soukromých prostředků 

provoz celý první rok. Sdružení nebylo přitom až do roku 2013 registrovanou sociální 

službou, a tudíž nemělo nárok na dotace od MPSV, ale získalo na rok 2012 dotaci od 

MŠMT, jelikož má ve svých zakládacích dokumentech uvedeno, že se zabývá vzděláváním 

sociálně vyloučených a problematických jedinců na území města Liberec.Od MŠMT mělo 

sdružení financováno např. Klub Dobiášovku, který byl financován jako tematický okruh: 

Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež, v návaznosti na jejich 

vzdělávací potřeby. Finanční zdroje, které sdružení získává v současné době,jdou 

v naprosté většině ze státních zdrojů a jen velmi malá část je pokryta ze soukromých 

zdrojů financování (např. od soukromých právnických osob) (viz Tabulka č. 6) (Grünza, 

2014). 

Zdroje financování pro rok 2012 

500 000 Kč - MŠMT- Na provoz nízkoprahového klubu Dobiášovka, který byl 

doplňujícím zařízením pro NZDM Dětská duha. Klub Dobiášovka ovšem na konci 

roku 2012 skončil a plně ho nahradilo NZDM Dětská duha. 

16 000 Kč - Nadace život umělce – Na nákup vybavení hudebního kroužku 

v NZDM Dobiášovka a Dětská duha. 

10 000 Kč- Nadace Agrofert- Také na vybavení hudebního kroužku, konkrétně na 

zakoupení kláves. 

30 000 Kč- Nadace Preciosa- Ve formě věcných darů pro účinkující Festivalu 

národnostních menšin. 

20 000 Kč- Krajský úřad libereckého kraje 

10 000 Kč- Statutární město Liberec- Na pořádání výstavy o holocaustu, 

kterousdružení uspořádalo. 

5 000 Kč- Statutární město Liberec- Do fondu vzdělávacích potřeb. 
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Celkem se jednalo o 591 000 Kč a sdružení dostalo také úlevu na nájemném. Město 

Liberec určilo výši nájemného na rok 1 Kč, ovšem neodpustilo sdružení již výdaje za teplo 

(cca 150 000 Kč ročně) (Výroční zpráva 2012, 2013). 

Tabulka č. 6: Zdroje financování sdružení pro rok 2012  

Státní zdroje  Nestátní zdroje 

Cca 95%- MŠMT, Statutární  

město Liberec, Krajský úřad 

 Libereckého kraje 

5% - Nadace, drobní soukromí 

dárci 

Zdroj: vlastní analýza 

Ze zakládacích dokumentů ani z rozhovorů se mi bohužel nepodařilo zjistit, kolik 

čítaly výdaje sdružení za rok 2012. Z rozhovoru s panem předsedou ovšem vyplynulo, že 

byly výrazně vyšší než poskytnuté dotace. V roce 2013 získalo sdružení od Statutárního 

města Liberec prostory, kam mohlo převést veškeré své aktivity, ovšem rekonstrukce už 

proběhla za soukromé finance sdružení. Na rok 2014 byla sdružení přidělena dotace ve 

výši 295 000 Kč od MPSV (jelikož si v roce 2013 nechalo zaregistrovat NZDM Dětská 

duha jako registrovanou sociální službu). Náklady na rok 2014 budou ovšem opět dle pana 

předsedy mnohonásobně vyšší, než je výše poskytovaných dotací. Výše poskytovaných 

dotací je s podivem k povaze a zaměření sdružení. Liberecké fórum je jediným 

poskytovatelem takovýchto sociálních služeb této konkrétní cílové skupině ve městě 

Liberec a má zaevidováno cca 110 klientů. Jedná se tedy o vyhledávanou a vzhledem 

k působící lokalitě i cílové skupině také o velmi potřebnou sociální službu a přesto se 

sdružení neustále potýká s problémem nedostatku financí (Grünza, 2014).  

Co se týče soukromých partnerů, sdružení mělo za rok 2012 13 partnerů (např. 

pivovar Konrád, Firma Vlček a spol., Nadace charty 77 či Dům kultury Liberec), kteří 

poskytli převážně hmotné dary. Výjimkou byl Liberecký kraj, který poskytl 80 000 Kč na 

pronájem sálu a propagaci. S žádným z nich ovšem sdružení zatím nenavázalo trvalé 

partnerství. Předseda sdružení tvrdí, že o trvalé partnerství nemají tyto subjekty zájem 

(Grünza, 2014).  

7.3.6. Výsledný obraz současného stavu financování podle vedení Libereckého fóra, o.s. 

Finanční podporu sdružení každoročně z velké většiny získává ze státní zdrojů, 

v menší míře potom ze zdrojů nadací a místních samosprávných orgánů (Liberecký kraj, 

Statutární město Liberec). Hmotné dary na uskutečnění akcí má sdružení od partnerů 
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(převážně soukromých firem). Veškeré další náklady na činnost ovšem platí sdružení samo 

z vlastních zdrojů (konkrétně ze zdrojů pana předsedy). Tato situace je podle slov vedení 

do budoucna neudržitelná, resp. sdružení může takto pár let existovat ve stávající podobě, 

ovšem nelze počítat s jeho růstem a také např. s nutnou „dokvalifikací" zaměstnanců. 

Některým zaměstnancům totiž chybí vzdělání v oboru sociální pracovník a jejich 

„dokvalifikace" je finančně náročná. Do budoucna by vedení organizace chtělo včasnou a 

adekvátní podporu od MŠMT a MPSV (k 1. lednu) a dále finanční podporu či trvalé 

partnerství od obecních a krajských institucí, kterých se problematika zaměření 

sdruženítýká. (Grünza, 2014). 

Co se týče závislosti sdružení pouze na veřejných prostředcích je vedení bezradné a 

neví, jak má dále postupovat. Vedení nenapadlo uzpůsobit své aktivity tak, aby samy 

vydělávaly či aby oslovily i jiné cílové skupiny donátorů a rovněž je nenapadlo trvale žádat 

některé soukromé subjekty. Sdružení postrádá odborníky na oblast fundraisingu a PR a tím 

pádem je pro něj také těžké se zviditelnit mezi partnery a v místní komunitě. Zdroje z EU 

jsou pro něj v současné době největší možnou mírou inovace ve způsobu svého 

financování, ale zatím o ně nežádalo, jelikož časově nevycházely granty, ovšem do 

budoucna to určitě v plánu má (Grünza, 2014). 

7.4. Shrnutí analýzy nabízených aktivit a analýzy financování 

Všechny tři zkoumané organizace jsem podrobila důkladnému zkoumání z hlediska 

nabídky jejich aktivit, vzniku těchto aktivit, významu, jaký jim připisuje vedení a poté také 

z hlediska zdrojů financování. Maják o.p.s. je největší organizací z mého výzkumného 

vzorku a má také nejdelší existenci. Rovněž počet servisních a neservisních aktivit je 

největší (7 servisních a 9 neservisních) a neservisní aktivity pokrývají největší škálu skupin 

činností podle. Neservisní aktivity Majáku se nejčastěji zaměřují na vzdělávání a výzkum a 

na kulturu, sport a volný čas a pomáhají naplňovat velké množství funkcí a to převážně 

funkci expresivní a funkci budování komunity. Variabilita a pestrost nabídky neservisních 

aktivit je velká a vedení jim připisuje důležitý význam. Neservisní či „nadrámcové“ 

aktivity, jak je vedení samo nazývá, jsou důležité především kvůli klientům a jejich 

potřebám a vznikají společným úsilím celého vedení, přičemž si vedení nosí podněty i 

z terénu (škol) a ví přesně, na co se cílová skupina zaměřuje.  

Středisko Diakonie ČCE má také poměrně dlouhodobou existenci (2006), ale je 

menší, než Maják. Nabízí 5 servisních a 9 neservisních aktivit, přičemž pestrost 

neservisních aktivit je veliká. Neservisní aktivity cílí hlavně na oblast kultury, sportu a 
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volného času a potom na vzdělávání a výzkum a naplňují nejčastěji funkci budování 

komunity a funkci expresivní, což je podobné jako u Majáku s tím rozdílem, že u Střediska 

je funkce budování komunity výraznější. Středisko pořádá více akcí pro veřejnost, více 

spolupracuje s veřejností a více se zviditelňuje. Neservisní aktivity vznikají, stejně jako u 

Majáku, společným setkáním vedení organizace a „domluvou“ a jsou pro středisko 

důležité. Vedoucí Kruháče tvrdí, že bez neservisních aktivit by neměli klienty, protože 

právě neservisní aktivity jsou důvodem jejich příchodu do klubu a setrvání v něm.  

Liberecké fórum jez mého výzkumného vzorku nejmenší organizací s nejkratší 

působností, ale i tak nabízí poměrně velké množství aktivit (5 servisních a 5 neservisních), 

které v naprosté většině spadají do oblasti kultury, sportu a volného času. Na rozdíl od 

předešlých dvou organizací zde téměř chybí skupina vzdělávání a výzkum. Neservisní 

činnosti naplňují funkci expresivní ve stejném poměru k funkci budování komunity a 

vznikají společnou domluvou vedení. Stejně jako Maják a Středisko, tak i Liberecké fórum 

považuje neservisní aktivity za velmi důležité. Vidí je jako doplněk k poskytovaným 

sociálním službám a tvrdí, že jsou pro klienty zásadní, jelikož rozvíjí klienty a motivují je 

do klubu chodit.  

Ve všech případech jsou organizace z naprosté většiny financovány ze státních 

zdrojů (ministerstva, statutární města, krajské úřady apod.)  U Majáku je procento nejnižší 

(70%), u zbylých dvou organizací je to potom plných 95%. Maják má také největší počet 

partnerů ze soukromé sféry, hlavně kvůli aktivní propagaci organizace a kvůli pestrosti a 

propracovanosti aktivit.„Závislost“ na státních zdrojích si uvědomuje vedení všech tří 

organizací, ale všechny tvrdí, že je velmi složité se z této závislosti vymanit a neví příliš 

jak.  

7.5. Proč se zkoumané NNO věnují i jiným aktivitám než jen provozování NZDM? 

Všechny tři zkoumané organizace jsou nestátní neziskové organizace poskytující 

primárně sociální služby, tedy plnící hlavně servisní funkci. Plnění těchto servisních funkcí 

je realizováno převážně uvnitř nízkoprahového zařízení, které daná NNO provozuje a 

kterého je zřizovatelem. K aktivitám organizací a k aktivitám NZDM přistupuji jako 

k jednomu souboru a s tímto souborem pak jednotně také ve svém výzkumu pracuji. Ráda 

bych se ovšem zaměřila i na reálný vztah mezi těmito dvěma „množinami“ a na vztah mezi 

aktivitami poskytovanými NNO a aktivitami poskytovanými jejím NZDM.Tato dimenze je 

zajímavá z toho důvodu, že NZDM jsou jaksi součástí celku (organizace poskytující 

sociální služby) a její vlastní samotnou sociální službou, ale na druhé straně působí 
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poměrně samostatně, mají samostatný název, často i samostatné vedení a samostatná např. 

i loga apod. V rámci nestátních neziskových organizací je to poměrně zajímavý a řídký 

fenomén a z toho důvodu je také přínosné se na něj zaměřit.  

Vztah mezi zkoumanými organizacemi a jejich NZDM je oficiálně stejný. 

Organizace, která se zaměřuje na integraci problematické mládeže a na pomoc této mládeži 

si zřídí zařízení, které poskytuje primárně sociální služby, ale má i repertoár neservisních 

aktivit. To, jaký je ale opravdu vztah mezi organizací a jejím NZDM, nemusí být stejné, 

ale naopak se může lišit např. v době, kdy organizace NZDM založila, v tom jak jsou 

aktivity organizace a NZDM propojené apod. Já budu zkoumat to, jaký je vztah mezi 

organizací a jejím NZDM a jak se tento vztah u organizací liší a v čem.  

7.5.1. Vztah Maják, o.p.s. a NZDM Zakopanej pes 

Občanská společnost Maják byla založena v roce 1999 jako organizace, která se bude 

zaměřovat na napomáhání při řešení negativních sociálních jevů, rozšířených mezi dětmi, 

mládeží a mladými dospělými. Řešení bude realizováno prostřednictvím preventivních 

programů na ZŠ a SŠ a volnočasovými aktivitami, programy a sociálními službami. 

Poskytování nízkoprahových služeb bylo tedy součástí celkového poslání organizace a 

zřízení NZDM pomohlo k realizaci tohoto poslání. NZDM ovšem nebylo jedinou a hlavní 

aktivitou organizace (Maják, VZ 2012). 

Maják se v prvních deseti letech své existence zaměřoval pouze na rozvoj svých 

preventivních programů na ZŠ a SŠ a na zaškolování lektorů. Až po dostatečném nabytí 

zkušeností ze školního prostředí a ze zkušeností s cílovou skupinou se Maják rozhodl 

v roce 2009 založit volnočasový klub Zakopanej pes, který byl otevřen v roce 2010 a také 

nízkoprahový klub Voraz v Novém městě pod Smrkem. V dalších letech potom Maják 

věnoval preventivním programům i běhu NZDM stejný čas a zaměření v těchto dvou 

službách se vzájemně ovlivňovalo, jelikož cílová skupina byla u preventivních programů i 

NZDMpraktickystejná (Hampacher, 2014). 

NZDM se zaměřuje primárně na poskytování sociálních služeb a na poskytování 

volnočasových aktivit pro děti a mládež. NZDM Zakopanej pes je tedy částí Majáku, která 

se zaměřuje primárně na poskytování sociálních služeb, ale ne výhradně. I neservisní 

aktivity, vzniklé v NZDM Zakopanej pes, jsou ovšem logicky propojeny se servisními 

aktivitami zařízení. Vedení Majáku bere preventivní a přednáškové aktivity na školách a 

aktivity NZDM jako stejně důležité a vzájemně na sobě závislé a propojené a nepřikládá 

větší či menší důležitost ani jedněm aktivitám. Naopak považuje za klíčové, že se celá 
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činnost organizace zaměřuje na stejnou cílovou skupinu a na řešení stejných problémů 

(Hampacher, 2014).  

7.5.2. Vztah Střediska Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou a NZDM Kruháč 

Středisko Diakonie v Jablonci nad Nisou vzniklo v roce 2006 z podnětu členů 

evangelického sboru v Jablonci nad Nisou asvé služby začalo poskytovat od ledna 2007. 

Středisko se s Magistrátem města Jablonec nad Nisou dohodlo na řešení místních potřeb a 

na základě rozboru těchto potřeb vznikly dvě sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Kruháč a Terénní pečovatelská služba pro seniory nad 65 let a osoby nad 27 

let se zdravotním postižením, která pomáhá osobám přímo v místě jejich bydliště.Středisko 

se nejprve zaměřovalo pouze na Terénní pečovatelskou službu a až v roce 2009, na základě 

konkrétnějšího rozboru místních potřeb,si zřídilo NZDM Kruháč. V lokalitě byla „díra na 

trhu“ a Kruháč byl přirozeným vyústěním potřeb v místě zřízení. Hned po vzniku NZDM 

se Středisko snažilo o jeho rychlé zavedení a následné rozšiřování a zlepšování nabídky 

jeho služeb. (Středisko, VZ 2012).  

Aktivity organizace jsou stejnou měrou rozděleny mezi NZDM Kruháč a Terénní 

pečovatelskou službu a prostředky na provoz těchto dvou služeb jsou vynaloženy podle 

potřeby a rovnoměrně.I přesto, že se u obou případů jedná o sociální službu, na rozdíl od 

Majáku, je v případě Střediska činnost NZDM jasně oddělena od Terénní pečovatelské 

služby. Středisko samo o sobě tedy nemá vlastní aktivity a realizuje se pouze 

poskytováním těchto dvou sociálních služeb. Veškeré neservisní aktivity Střediska jsou 

součástí aktivit NZDM Kruháč a vznikly nebo vznikají uvnitř zařízení NZDM Kruháč. Své 

dvě sociální služby bere středisko stejně vážně a připisuje jim stejnou důležitost. Míra 

vynaloženého času, práce a prostředků je pak závislá na aktuálních potřebách ve městě 

Jablonec nad Nisou(Albrechtová, 2014).  

7.5.3. Vztah občanského sdružení Liberecké fórum a NZDM Dětská duha  

U občanského sdružení Liberecké fórum je vztah s NZDM určitě nejužší. Sdružení 

vzniklo po mapování terénu, které trvalo několik měsíců, v oblasti města Liberec a okolí a 

vzniklo za účelem „vyplnění“ místa na trhu. Liberecké fórum, jako jediná organizace 

v Liberci, propojuje národnostní menšiny, jejich sociální začleňování a jejich další 

vzdělávání a uplatnění na trhu práce přímo v lokalitě, kde je třeba a kde je nepočetnější 

cílová skupina (Liberecké fórum,Statut, 2013). 

Sdružení bylo založeno v roce 2010 a hned po svém vzniku si zřídilo klub 

Dobiášovka, který se zabýval převážně poskytováním sociálních služeb pro děti a mládež 
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z přilehlé ZŠ Dobiášova a přilehlého sídliště a také volnočasovými a zájmovými aktivitami 

pro romské děti a mládež, v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby. Klub sloužil již od 

počátku v podstatě jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a řídil se principy 

nízkoprahovosti (byl bezplatný, členství bylo dobrovolné, anonymní atd.). Klub ovšem 

nebyl oficiálním zařízením, které poskytuje sociální služby a nebyl registrován (tudíž 

nemohl dostávat dotace od MPSV). Sdružení si službu nechalo registrovat až v roce 

2013,kdy získalo nové prostory a z klubu Dobiášovka se stalo NZDM Dětská duha, které 

již bylo oficiální registrovanou sociální službou (Liberecké fórum, VZ 2013). 

Sdružení a jeho činnost se plně zabývá aktivitami NZDM Dětská duha a NZDM je 

její hlavní aktivitou. Zařízení poskytuje jak sociální služby (např. sociální poradenství, 

kontaktní práci apod.), tak jiné (nejčastěji volnočasové) aktivity. „Návazné“ aktivityklubu 

ovšem se servisními úzce souvisí a jsou tvořeny hlavně podle aktuálních možností sdružení 

a potřeb cílové skupiny.Vedení sdružení se věnuje převážně činnostem uvnitř NZDM, ale 

rovněž vedlejším aktivitám, jako je pořádání Festivalu národnostních menšin či založení 

Komise pro národnostní menšiny. Vedení organizace ovšem považuje aktivity NZDM 

Dětská duha za nejdůležitější a veškeré další činnosti se snaží provazovat v souladu 

s činnostmizařízení (Grünza, 2014).  
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8. SROVNÁNÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

8.1. Charakteristika aktivit 

8.1.1. Charakteristika servisních aktivit 

Všechny tři zkoumané organizace nabízejí poměrně velké množství servisních aktivit 

a těmito servisními aktivitami jsou vždy sociální služby. Servisní aktivity jsou ve všech 

třech případech realizovány v rámci nízkoprahového zařízení a u Střediska ČCE také 

v rámci druhé sociální služby- Terénní pečovatelské služby.Charakter servisních aktivit 

pak odpovídá mé definici nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a škále nabízených 

sociálních služeb, které nízkoprahová zařízení obvykle poskytují. Všechny tři NZDM 

nabízejí kontaktní práci s klientem a poradenství, informační servis pro uživatele, situační 

intervenci akontakt s institucemi ve prospěch uživatelů. Tyto služby patří mezi základní 

sociální služby, které by NZDM měla nabízet, způsob jejich realizace je ovšem malinko 

odlišný.  

Zkoumaná zařízení přizpůsobují realizaci těchto servisních aktivit své klientele, 

lokalitě, ve které se nacházejí a prostorám klubu. Typický uživatel klubu Zakopanej pes je 

dvanáctiletá adolescentní slečna, která má problémy s identitou a se svou rodinou a 

vrstevníky. Sociální služby Majáku tedy míří nejčastěji na tuto cílovou skupinu a snaží se 

jí přizpůsobit. U Kruháče jsou uživateli nejčastěji chlapci, kteří nemají základní sociální 

návyky a neumí většinou číst ani psát. Dětská duha má, stejně jako Kruháč, velké množství 

romských klientů, ale jejich počet je menší a jejich gramotnost a zázemí je většinou 

výrazně lepší, hlavně také proto, že Dětská duha sousedí se ZŠ.  

Žádná ze servisních aktivit, které nabízejí souhrnně všechna tři zařízení, není tedy 

realizována úplně stejně, ale jejím smyslem je vždy to samé. K servisním aktivitám, které 

nenabízí všechny tři organizace, patřínapř. zprostředkování dalších služeb, které nabízí 

Maják a Středisko, terénní sociální práce, které se věnuje Maják, skupinová práce, kterou 

také realizuje Maják a spolupráce s Probační a mediační službou, kterou realizuje 

Liberecké fórum.Rozvržení servisních aktivit u třech zkoumaných organizací je 

následující: Maják a NZDM Zakopanej pes: 7 servisních aktivit (specifická- terénní 

sociální služba a skupinová práce s rodinou). Středisko Diakonie ČCE a NZDM 

Kruháč: 5 servisních aktivit a Liberecké fórum a NZDM Dětská duha: 5 servisních 

aktivit (specifická- spolupráce s Probační a mediační službou). 
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8.1.2. Charakteristika neservisních aktivit  

Jádrem mé práce je výzkum neservisních aktivit organizací a toho, jak se tyto 

aktivity pojí s určitými funkcemi NNO. Aktivity jsem ve své práci roztřídila podle skupiny 

činností a podle funkce, se kterou se pojí a zjistila jsem,že jejich charakteristika a počet se 

na rozdíl od servisních aktivit u jednotlivých organizací velmi liší.Z analýzy dokumentů i 

z analýzy rozhovorů mohu říci, že všechny tři zkoumané organizace při realizaci 

neservisních aktivit berou v úvahu charakter cílové skupiny, dostupné prostředky 

(hlavně finance a prostory, které má NZDM k dispozici) asvé poslání a cíle. I u aktivit, 

které se u všech třech zkoumaných organizací opakují, nemůžeme tedy říci, že jsou 

realizovány stejně. 

Nejvíce návazných aktivit (9) nabízí Maják o.p.s. (viz Tabulka č. 7). Maják má 

pravděpodobně nejviditelnější místo na trhu mezi podobnými organizacemi a z toho 

důvodu má také největší čerpatelné prostředky a nejvíce partnerů. I cílová skupina Majáku 

je, na rozdíl od zbylých dvou organizací, „nekomplikovaná“ a při realizování aktivit vedení 

nemusí brát v úvahu tolik nezájem ze strany klientů, nepochopení aktivit či možnost, že 

aktivita bude zmařena.  

Neservisní aktivity Majáku se pojí s následujícími funkcemi NNO:  

1. Expresivní funkce – doučování, volnočasové aktivity, aktivity Zapes týmu, 

Kampaň Společně proti kouření, English camp, fotbalový turnaj O pohár Majáku, 

Projekt Děti na rozcestí 

2. Funkce budování komunity-  přednášková a poradenská činnost, aktivity Zapes 

týmu, Kampaň Společně proti kouření, fotbalový turnaj O pohár Majáku, Projekt 

Děti na rozcestí, aktivní účast na komunitním plánování 

3. Advokační funkce- přednášková a poradenská činnost, aktivní účast na 

komunitním plánování, Projekt Děti na rozcestí, Kampaň Společně proti kouření 

4. Inovační funkce- přednášková a poradenská činnost, Projekt Děti na rozcestí 

5. Funkce ochrany hodnot- Kampaň Společně proti kouření, English camp 

6. Funkce filantropická- Kampaň Společně proti kouření, fotbalový turnaj O pohár 

Majáku 
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Středisko Diakonie ČCE nabízí také velkýpočetneservisních aktivit (9), ovšem 

aktivity mají trochu jiný charakter a pracují s trochu jinými uživateli.  

Neservisní aktivity Střediska se pojí s následujícími funkcemi NNO:  

1. Budování komunity- Doučování a projekt Mimoškolní příprava, Volnočasové 

aktivity, Pravidelné akce NZDM Kruháč, Účast na komunitním plánování, Den 

otevřených dveří, Přednáška preventistů jablonecké Městské policie, Den romské 

kultury 

2. Expresivní funkce- Doučování a projekt Mimoškolní příprava, Volnočasové 

aktivity, Pravidelné akce NZDM Kruháč, Preventivní programy, Motivační bodový 

systém 

3. Funkce ochrany hodnot- Preventivní programy, Motivační bodový systém 

4. Funkce inovační- Preventivní programy 

5. Funkce advokační- Preventivní programy 

Liberecké fórum pak nabízí 5 jiných než servisních aktivit. 

Neservisní aktivity Libereckého fóra se pojí s následujícími funkcemi:  

1. Expresivní funkce- Volnočasové aktivity, Projekt: Hudební festival 

národnostních menšin, Akce sdruženíLiberecké fórum, Přednáška o první pomoci 

2. Funkce budování komunity- Volnočasové aktivity, Projekt: Hudební festival 

národnostních menšin, Akce sdruženíLiberecké fórum, Založení Komise pro 

národnostní menšiny Libereckého kraje 

3. Funkce inovační- Projekt: Hudební festival národnostních menšin 

4. Funkce advokační- Založení Komise pro národnostní menšiny Libereckého kraje 

5. Funkce ochrany hodnot- Projekt: Hudební festival národnostních menšin 
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Tab.č. 7.: Souhrn charakteristiky jiných než servisních aktivit zkoumaných 

organizací 

Název 

organizace 

Počet  

servisních  

aktivit 

Počet jiných 

než 

servisních  

aktivit 

Skupiny činností 

(do kterých spadají  

jednotlivé neservisní 

aktivity) 

Naplněné fce NNO 

(naplňují je 

jednotlivé neservisní 

aktivity) 

Maják, o.p.s. 

7  

(specifická  

terénní soc. 

práce, 

skupinová práce 

s rodinou) 

9 

3x Vzdělávání a 

výzkum  

3x Kultura,sport,volný 

 čas 

2x Rozvoj a bydlení 

1x Činnosti jinde 

neuvedené 

1x Zprostředkování 

dobročinnosti a 

podpora dobrovolnictví 

7x Expresivní  

6x Budování 

komunity 

4x Advokační 

2x Inovační 

2x Ochrana hodnot 

2x Filantropická 

Středisko 

Diakonie 

ČCE 

5 9 

3x Vzdělávání a 

výzkum 

3x Kultura, sport, volný 

čas 

2x Činnosti jinde 

neuvedené 

1x Rozvoj a bydlení 

7x Budování 

komunity 

5x Expresivní 

2x Ochrana hodnot 

1x Advokační 

1x Inovační 

Liberecké 

fórum, o.s. 

5  

(specifická 

spolupráce 

s Probační a 

mediační  

službou) 

5 

3x Kultura, sport, volný  

čas 

1x Vzdělávání a 

výzkum 

1x Rozvoj a bydlení 

4x Expresivní 

4x Budování 

komunity 

1x Inovační 

1x Advokační 

1x Ochrana hodnot 

 Zdroj: vlastní analýza 

8.1.3. Shrnutí nabídky aktivit 

Z uvedeného lze říci, že ze všech tří zkoumaných organizací nabízí Maják, o.p.s. 

největší množství aktivit. Neservisní aktivity Majáku setaké pojí s nejvíce funkcemi NNO, 

jelikož zahrnují i funkci filantropickou, která u ostatních organizací není. Maják rovněž 

nabízí největší variabilituneservisních aktivit (zahrnuto 5 skupin činností).Nejméně aktivit 
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potom poskytuje sdružení Liberecké fórum, které rovněž nabízí i nejmenší variabilitu 

činností (zahrnuty 3 skupiny). Co se týče variability činností obecně u všech třech 

zkoumaných organizací, nejvíce převažují činnosti, jež můžeme zařadit do skupiny 

Kultura,sport, volný čas a potom do skupiny Vzdělávání a výzkum, nejméně pak 

činnosti patřící do skupiny Zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví. 

Vůbec potom nejsou zastoupenyskupiny Právo, prosazování zájmů a politika a 

Mezinárodní činnosti.  

Neservisní aktivity zkoumaných organizací obecně naplňují nejčastěji funkci 

expresivní a funkci budování komunity a nejméně pak funkci filantropickou. Vyjdu-li 

z Klasifikace funkcí nestátních neziskových organizací (Salamon, Anheier, 1996), 

neservisní aktivity zkoumaných organizací vůbec nenaplňují charitativní funkci, funkci 

podpory společenských změn a funkci podpory pluralismu.  

8.2. Charakteristika financování 

Ve svém výzkumu se zaměřuji na tři servisní neziskové organizace, které poskytují 

převážně sociální služby a nejsou založeny za účelem vytváření zisku. Jejich servisní 

aktivity z nich dělají subjekty velmi závislé na státních zdrojích, jelikož v lokalitě, kde 

působí, v podstatě „suplují“ činnost státních orgánů, která je potřeba a řeší určitý problém. 

Z toho důvodu jsou jejich servisní aktivity také financovány velkou měrou státem. Na 

neservisní aktivity si potom organizace shánějí finance z jiných zdrojů. 

8.2.1. Shrnutí rozboru financování Majáku, o.p.s. 

Maják je ze všech tří zkoumaných organizací nejméně závislý na státních zdrojích a 

má nejvíce nestátních příjmů a největší počet partnerů ze soukromé sféry (aktuálně cca 40), 

přičemž tito partneři poskytují nejčastěji hmotnou podporu. Maják nabízí také největší 

množství mimoservisních aktivit, na které shání peníze z jiných, než státních zdrojů. I přes 

výše zmíněná fakta je ovšem Maják stále velmi závislý na státních zdrojích. Ze mnou 

definované současnosti rozebírám financování Majáku za rok 2012. Lze říci, že za tento 

rok byl Maják financován ze 

70% z provozních dotací od  MPSV, MŠMT, Libereckého kraje a Statutárního 

města Liberec 

20% z dotací od nadací a Evropského sociálního fondu  
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10% z příspěvků od právnických osob, výnosů z reklam (sponzoring, 

spolupráce s partnery ze ziskové sféry) a z tržeb z poskytnutých služeb (platba 

od škol za preventivní programy) 

Náklady činily 3 905 000 Kč a výnosy 3 944 000 Kč 

Z uvedeného je vidět, že i přes velké množství partnerů nestátního charakteru a velké 

množství poskytovaných neservisních aktivit je Maják téměř většinově závislý na státních 

zdrojích. Vedení organizace je aktivní v oslovování mimostátních partnerů, ale stále si 

uvědomuje, že největší položkou v rozpočtu jsou peníze ze státních dotací. Závislost na 

těchto dotacích je sice nestabilní a nejistá, ale je jedinou možností, jak může Maják nadále 

fungovat a nabízet aktivity, které chce. Bez těchto státních příjmů by musela společnost 

změnit od základu nabídku aktivit, strukturu vedení i financování a to v současné době 

nepovažuje za reálné. Určitá „závislost“ na státních zdrojích tedy organizaci vadí, ale 

v současné době ji nejde řešit a vedení ani přesně neví, jak by ji mělo řešit. Do budoucna 

by Maják chtěl rozšířit nabídku svých neservisních aktivit a navázat partnerství s dalšími 

nestátními subjekty, ale to vše pomalu a v dlouhodobém měřítku.  

8.2.2. Shrnutí rozboru financování Střediska Diakonie ČCE 

Dvě aktivity Střediska (Terénní pečovatelská služba a Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež) vznikly z komunitního plánování města a jsou s místními orgány a místními 

potřebami úzce svázány, což samo o sobě podporuje a zapříčiňuje„závislost“ Střediska na 

státních zdrojích financování. Za rok 2012 byla 1)služba NZDM Kruháč pro starší 

uživatele 15-26 let financována ze100% z Evropského sociálního fondua 2) služba pro 

mladší uživatele 6-14 let ze 

 60% od města Jablonec nad Nisou 

 20% od MPSV 

 10% od Rady vlády pro NNO 

 5% od Libereckého kraje 

 5% připadlo na jiné než státní zdroje financování (nejčastěji dary od 

právnických osob a zúčtované fondy) 

Náklady na rok 2012 činily 1 401 087 Kč a výnosy 1 401 087 Kč 

Středisko je tedy téměř absolutně financováno ze státních zdrojů/zdrojů samosprávy. 

Individuální dárce žádá na podporu svých neservisních aktivit, ale většinou se jedná o 
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podporu hmotného typu. Často se také stává, že se s financováním neservisních aktivit 

Středisko musí potýkat samo z vlastních malých rezerv či přes přátelskou pomoc.Středisko 

mimo státních partnerů dlouhodobě spolupracuje např. se třemi nadacemi, horolezeckou 

stěnou Makak, koncertním sborem Luventus gaude atd. 

Na převažující státní zdroje ve svém financování má vedení názor neutrální či 

dokonce částečně pozitivní. Spolupráci s Jabloncem nad Nisou považuje za příjemnou a 

finanční podporu z jejich strany za samozřejmou a do budoucna s ní počítá. Rovněž 

závislost na dalších státních zdrojích je pro organizaci nezbytná a berou ji spíše pozitivně. 

Vedení ovšem vadí, že dotace jsou nejisté a nejsou poskytovány každý rok ve stejné výši, 

což způsobuje pocit strachu z další existence.O jiném způsobu financování ovšem 

Středisko neuvažuje, jelikož ho vidí nereálně. Středisko má málo zaměstnanců a spoustu 

aktivit a nemá již energii, věnovat se shánění jiných donorů či vymýšlení výdělečných 

aktivit. Oslovování sponzorů je podle vedení problematické, jelikož není příliš mnoho 

sponzorů, kteří by NZDM Kruháč či Terénní pečovatelskou službu chtěli podporovat.  

8.2.3. Shrnutí rozboru financování Libereckého fóra,o.s. 

Liberecké fórum je mladé občanské sdružení, které funguje od roku 2010. I přes 

skutečnost, že nabízí poměrně ojedinělé a potřebné služby ve městě Liberec, má problémy 

s financováním a dá se říci, že každý rok „bojuje“ o své přežití. První rok dokonce poskytl 

na provoz družení finance pouze zakladatel ze svých soukromých zdrojů. V roce 2012 bylo 

občanské sdružení Liberecké fórum financováno následovně. 

95% - provozní dotace od MŠMT, Krajského úřadu Libereckého kraje a 

Statutárního města Liberec  

5 % od nadací a drobných soukromých dárců 

Podrobnější údaje o výnosech a nákladech jsem bohužel neměla k dispozici, stejně 

jako účetní závěrku či výkaz zisku a ztrát. Z rozhovorů i výroční zprávy lze ovšem říci, že 

sdružení Liberecké fórum je částečně financováno ze státních zdrojů a částečně ze 

soukromých zdrojů zakladatele. Soukromých partnerů má sdružení poměrně malé 

množství, jelikož nemají, podle slov zakladatele, o spolupráci velký zájem. Pokud ovšem 

sdružení podporují, jedná se převážně o poskytnutí hmotných a věcných darů.Současná 

finanční situace sdružení je tedy poměrně neuspokojivá. Sdružení by do budoucna chtělo 

větší a včasnou podporu od státních institucí a také by chtělo navázat trvalé partnerství 

s obecními a krajskými institucemi, kterých se problematika zaměření sdružení týká. 
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Závislost na státních zdrojích tedy vedení vůbec neřeší, jelikož je rádo, že sdružení může 

vůbec fungovat a přijímá jakoukoli finanční pomoc. Zároveň by možná ještě uvítalo větší 

přísun ze státních zdrojů, jelikož by mělo alespoň nějaký další stálý druh příjmu. 

S navázáním partnerství s nestátními subjekty je problém, jelikož nemají o spolupráci 

zájem.  

Dle mého názoru je problémem sdružení jeho malá transparentnost financování a 

příliš pesimistický přístup v oslovování partnerů. Z výročních zpráv nelze vyčíst jasnou 

situaci financování a jiné dokumenty nemá organizace nikde k dispozici. Financování i 

účetnictví tudíž není jasně popsané a veřejnost ani případní donátoři si nemohou udělat 

jasnou představu o chodu sdružení. Pesimistický přístup pravděpodobně vychází 

z osobních a početných zkušeností vedení s oslovováním partnerů, ovšem domnívám se, že 

vhodnou propagací by bylo možné spolupráci navázat a uskutečnit.  

8.2.4.  „Závislost“ zkoumaných organizací na státních zdrojích 

Všechny tři zkoumané organizace jsou velmi závislé na státních zdrojích a tato 

závislost často plyne právě z postavení organizace jako „subdodavatele“ sociálních služeb 

pro stát. To je, jak jsem již uvedla, častý případ NNO servisního charakteru. Mnou 

zkoumané organizace získávají na poskytování sociálních služeb cíleně dotace (Maják a 

Liberecké fórum od Ministerstva práce a sociálních věcí, Středisko od města Jablonec nad 

Nisou, jelikož NZDM vlastně vzniklo z popudu města Jablonec nad Nisou v rámci 

komunitního plánování sociálních služeb). Vedení všech zkoumaných organizací také 

potvrzuje, že spoléhání se na veřejné zdroje je ošemetné a nejisté a uvědomují si problém, 

který je s tím spojen, tedy nejistota jejich existence. „Spoléhání na veřejné peníze je někdy 

opravdu sázka do loterie.Jelikož jste financováni vždy pouze na rok, nevíte, jestli tu danou 

částku dostanete i ten další“ (Albrechtová, 2014). 

„My v podstatě suplujeme úlohu státu, děláme to, co je ve státním, veřejným zájmu a 

to, co by měl dělat stát, ale přitom na to pravidelně nedostáváme částku s jistotou. Sice jí 

teda nakonec dostaneme, ale každý rok se pak může stát, že už nebude, bude nižší nebo 

cokoliv. Je to zkrátka ošemetný, ale nevíme úplně, co s tím“ (Hampacher, 2014). 

Ani jedna organizace netuší, jak tuto situaci řešit, protože má příliš málo 

zaměstnanců a příliš mnoho práce s realizací své činnosti. Navíc ji chybí odborníci na 

fundraising  a PR.Pro všechny organizace je tedy ona „závislost“ logickým vyústěním 

jejich existence a spoléhají na ni a jsou za ni do jisté míry vděčné (hlavně Středisko, které 

má velmi dobré vztahy s městem Jablonec nad Nisou a spolupracuje s ním). Ani jedna z 
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organizací se také nesnaží cíleně realizací svých „mimoservisních“ aktivit vymanit z oné 

závislosti, ovšem uvědomuje si, že navazováním partnerství se státními subjekty 

k vymanění může dojít a že je to pro ni přínosné. Neservisní aktivity organizace realizují 

primárně kvůli naplnění poslání organizace a zájmu klientů, uvědomují si ovšem, že touto 

realizací vzniká i tolik potřebné partnerství a zviditelnění v místní komunitě a mezi 

nestátními subjekty, které jim do budoucna může být přínosné a může jim pomoci být 

právě na státních zdrojích méně závislí. Ani jedna organizace ovšem nepovažuje za reálné 

v nejbližší době spoléhat na finance pouze od nestátních subjektů. Pokud by se tak mělo 

stát, organizace by musely úplně změnit organizační strukturu, náplň aktivit, zacílení a i 

tak by to bylo velmi složité.   
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ZÁVĚR 

 

Tématem mé práce byly servisní nestátní neziskové organizace a to, jaké můžeme 

předpokládat, že naplňují funkce mimo funkce servisní, tedy jakým funkcím vedle 

primární servisní funkce odpovídají jejich nabízené aktivity. Spojení mezi aktivitami 

organizace a funkcemi bylo teoretické a ve své práci jsem předpokládala, které aktivity 

naplňují které funkce, přičemž jsem vycházela ze svého teoretického zakotvení (viz 

kapitoly 1.1. a 1.2.). Spojování jednotlivých aktivit NNO s určitými funkcemi NNO je 

časté u různých autorů (např. Salamon, Anheier, aj.), kteří činnosti/aktivity a funkce 

spojují v rámci své klasifikace funkcí NNO. I já jsem ve své práci postupovala tak, že jsem 

jednotlivé aktivity organizací spojovala s určitými funkcemi a předpokládala jsem tak, jaké 

funkce NNO svými aktivitami  naplňují. Aktivity jsem tedy přiřazovala k určitým funkcím 

na základě zavedeného předpokladu z teoretického zázemí problematiky. Důležitým 

aspektem mé práce byla kategorizace servisních i neservisních aktivit jednotlivých 

zkoumaných NZDM a jejich popis. U neservisních aktivit jsem se zaměřila primárně na to, 

jak a proč s aktivitami jednotlivé NZDM začínali a jaký jim připisuje vedení význam.  

Dále jsem se zabývala tím, jak provozování neservisních aktivit a naplňování jiných 

než servisních funkcí NNO souvisí s financováním organizací a s jejich ,,závislostí“ na 

státních zdrojích financování. Oblast, kterou jsem si pro zkoumání tohoto problému 

zvolila, byla oblast nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. NZDM jsem si vybrala 

z toho důvodu, že jsou to servisní nestátní neziskové organizace, ale mají určitý přesah i do 

volnočasové sféry. NZDM tedy představují účelově vybranou oblast, kde se snoubí 

servisní sféra s neservisní.  

Důležitým aspektem mé práce bylo, že jsem se nezaměřovala prakticky pouze na 

NZDM jako na samotnou oblast, ale jako na součást organizací, které je zřídily. Zkoumala 

jsem tedy NNO, které poskytují NZDM jako službu a NZDM je jejich nedílnou součástí. 

Při výzkumu nabídky aktivit i financování jsem tedy brala NZDM jako součást jejího 

zřizovatele- určité NNO a zkoumala jsem prakticky výhradně onu NNO (dokumenty, 

nabídka aktivit a financování bylo ovšem totožné pro organizaci i její NZDM).Tento 

fenomén je v neziskové sféře poměrně zajímavý a z toho důvodu jsem si také do svého 

vzorku vybrala právě NZDM. Ve své práci jsem podrobně osvětlila na mnou zkoumaných 

organizacích, jaký je vztah konkrétní NNO a jejího NZDM.  
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NZDM jsou nestátní neziskové organizace, které svou činnost uzpůsobují hlavnímu 

cíli- prevenci sociálně-patologických jevů. Prevence sociálně-patologických jevů je 

v těchto zařízeních oficiálně a primárně realizována prostřednictvím servisních aktivit-

konkrétně nabízených sociálních služeb, které u většiny NZDM i u mnou zkoumaných 

zařízení vycházejí z obecných zásad poskytování sociálních služeb v nízkoprahových 

zařízeních a z oficiální nabídky sociálních služeb (kontaktní práce, poradenství, situační 

intervence atd.)Nízkoprahová zařízení jsou tedy NNO servisního charakteru, které v dané 

lokalitě poskytují sociální služby pro ohroženou cílovou skupinu dětí a mladistvých. Svou 

činností v podstatě suplují do jisté míry státní aktivitu v prevenci sociálně-patologických 

jevů u této cílové skupiny a z toho důvodu na svou činnost také ve většině případů 

dostávají státní dotaci (nejčastěji od Ministerstva práce a sociálních věcí).  

NZDM poskytují služby dětem a mládeži v jejich volném čase a jsou tedy pro 

cílovou skupinu důležitou náplní jejich volného času. NZDM jsou tedy servisními 

organizacemi, na které ovšem můžeme nahlížet částečně jako na volnočasové, tedy na 

servisní s určitým přesahem do volnočasového právě z toho důvodu, že jsou možnou 

alternativou k dalším volnočasovým zařízením, umožňují dětem a mládeži trávit v nich 

jejich volný čas a důležitou součástí nabídky jejich aktivit je volnočasová složka. Na 

realizaci svých servisních aktivit NZDM získávají peníze ze státních zdrojů,na 

poskytováníneservisních aktivit pak musejí shánět peníze většinou z jiných, než státních 

zdrojů, což je sice často těžké, ale podporuje to jejich nezávislost na státních financích a 

jejich soběstačnost.  

Na třech zkoumaných NZDM jsem zjišťovala, jaké jiné aktivity než aktivity servisní, 

organizace poskytují,jak se dají klasifikovat podle oblastí činnosti a podle funkcí činnosti 

(tedy jaké funkce NNO mimo funkce servisní tyto aktivity pomáhají teoreticky naplňovat) 

a dále jsem zkoumala, proč tyto aktivity provozují a jak se staly součástí nabídky jejich 

aktivit, jaký význam jim připisuje vedení organizace.Poslední oblastí, na kterou jsem se 

zaměřovala, bylo financování a to, jak souvisí s nabízenými aktivitami. Zajímalo mne, zda 

jsou zkoumané organizace „závislé“ spíše na státních zdrojích financování či nikoliv a zda 

to souvisí s nabídkou činností, kterou mají v repertoáru.  

Cílem mé práce bylo tedyna třech zkoumaných organizacích zjistit,zda NNO 

servisního charakteru nabízejí i jiné činnosti než jen servisní a zda tyto činnosti pomáhají 

teoreticky naplňovat i jinou funkci než jen funkci servisní (zda se pojí i s jinou funkcí než 

jen s funkcí servisní).Cíli práce jsem uzpůsobila i výběr vzorku, tedy zkoumala jsem oblast 
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činnosti NNO, která ve své podstatě je ryze servisního charakteru, ale má jistý přesah i do 

sféry neservisní, právě kvůli své volnočasovosti.Předpokládala jsem, že bude zajímavé tyto 

organizace zkoumat z hlediska jejich aktivit právě z důvodu tohoto přesahu do 

volnočasové sféry a že jejich nabídka aktivit bude poměrně pestrá. I různou právní formu, 

velikost organizace a délku její existence jsem vybírala účelově kvůli tomu, že bylo 

pravděpodobnější, že se nabídka aktivit bude lišit a bude pestřejší.Cílem práce bylo rovněž 

zjistit, jak souvisí systém financování NZDM s nabídkou aktivit organizací a zda 

jejich„závislost“ na státních zdrojích financování (pokud je přítomna) nějak ovlivňuje 

nabídku aktivit.  

Cíle práce se mi dle mého názoru podařilo naplnit, ve své práci jsem skutečně 

zkoumala to, co jsem zkoumat chtěla a držela jsem se tématu práce, které jsem si 

definovala. Zodpověděla jsem také všechny výzkumné otázky: Jaké jiné funkce NNO 

naplňují zkoumané NZDM mimo funkce servisní? Jak souvisí systém financování 

s nabízenými aktivitami a proč se zkoumané NNO věnují i jiným aktivitám, než jen 

provozování NZDM? Všechna svá zjištění jsemtakéstriktně porovnávalas fakty, která jsem 

získala z analyzovaných dokumentů a rozhovorů a zajistila jsem důvěryhodnostvýzkumu. 

Samozřejmostí bylo dodržení etických otázek výzkumu a zajištění anonymizace tam, kde 

to bylo nutné.  

Podle zjištěných dat musím konstatovat, že všechny tři zkoumané NZDM nabízejí 

velké množství servisních i neservisních aktivit, přičemž právě neservisní aktivity 

převládají (vyjma Libereckého fóra, kde je počet servisních a neservisních vyrovnaný). 

Neservisní aktivity u všech NZDM spadají nejčastěji do oblasti kultury, sportu, volného 

času a do oblasti vzdělávání a výzkumu. Tyto skupiny oblastí byly jednoznačně nejvíce 

zastoupeny. To, zda zkoumané organizace prostřednictvím svých neservisních aktivit 

teoreticky naplňují i jiné funkce než jen primární servisní funkci jako typicky servisní 

organizace se ukázalo jako kladné. Aktivity organizací se nejčastěji pojí s funkcí 

expresivní a funkcí budování komunity. 

Servisní aktivity organizace jsou aktivity, kvůli kterým byly primárně založeny a na 

které dostávají peníze od státu, ale neservisní aktivity jsou pro ně také velmi důležité a 

podle zjištěných dat je význam jejich realizace poněkud jiný než u servisníchaktivit. 

Neservisní aktivity se dostávají do portfolia aktivit tak, že se vedení domluví na jejich 

realizaci a tato realizace je závislá na poslání a cílech organizace, na cílové skupině, na 

dostupných prostředcích a na prostoru, který mají k dispozici. Neservisní aktivity jsou tedy 
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realizovány v souladu s těmito principy, přičemž charakter cílové skupiny a jejich potřeby 

je vnímán jako zásadní. Neservisní aktivity jsou realizovány kvůli klientům a tomu, aby je 

vedení zaujalo, aby je to v klubu bavilo a aby do něho chodili. Jsou tedy jakýmsi 

nezbytným doplňkem k poskytování služeb, ale zároveň představují pro klienty klubu 

hlavní aktivitu, kvůli které do klubu chodí. Důležitým závěrem je tedy zjištění, že bez 

neservisních aktivit organizace nemohou prakticky naplňovat svou servisní roli, a to kvůli 

charakteru své cílové skupiny. Neservisní aktivity jsou tedy pro naplňování hlavního 

poslání organizace, poskytování sociálních služeb, nezbytné a musí v repertoáru aktivit 

NZDM být.  

Nabídkou velkého množství neservisních aktivit se organizace nesnaží cíleně 

„vymanit“ ze závislosti na státních zdrojích, ale uvědomují si, že jim tyto aktivity k tomuto 

kroku pomáhají. Zdroje financí pocházejí z naprosté většiny (vyjma Majáku) ze státních 

zdrojů a organizace si to uvědomují.  Vedení ovšem neví, jak tuto situaci cíleně a 

dlouhodobě řešit a je s ní smířeno. Pro větší nezávislost na státních zdrojích by organizace 

potřebovaly několik zásadních věcí-zvýšit kapacitu organizace, mít více zaměstnanců, více 

odborníků (např. na oblast PR či fundraising) a více času na promýšlenínových strategií 

financování.„Závislost“ na státních zdrojích jednotlivých NZDM podporuje i fakt, že 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou se svou sociálně ohroženou klientelou 

bohužel poměrně neatraktivní téma pro donátory ze soukromé sféry a také to, že státní 

orgány jsou často podněcovateli samotného zřízení NZDM (jako je tomu v případě NZDM 

Kruháč) a mají tedy určité dominantní právo na rozhodování a také na dotování. Jedná se o 

to, že NZDM jsou jakýmisi „subdodavateli“ státních služeb a poskytují sociální služby, 

které jsou pro veřejnost potřebné, a stát je tedy automaticky dotuje.  

Vedení ovšem plně vnímá skutečnost, že se realizací neservisních aktivit organizace 

zviditelňuje na veřejnosti, mezi partnery ze soukromé sféry a navazuje tak potřebné 

partnerství, které může pomoci získat finance z jiných zdrojů. Nedá se rozhodně říci, že by 

zkoumané organizace byly nesoběstačné a neviditelné. Aktivně se snaží realizovat 

neservisní aktivity a jejich prostřednictvím navazovat přátelské vztahy s místními NNO, 

soukromými subjekty i veřejností. Dlouhodobé partnerství se ziskovými subjekty si ovšem 

příliš netvoří (výjimkou je Maják), převážně kvůli malému zájmu partnerů. Každoročně 

nastavená a nejistá forma podpory financování ze státních zdrojů je pro všechny tři 

zkoumanéorganizacedůvodem k obavám a zároveň motivací přemýšlet nad větším 

vícezdrojovým financováním.  
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Zkoumané organizace mají rozdílnou právní formu a současněitrochu rozdílný vztah 

ke svému nízkoprahovému zařízení. Organizace je zřizovatelem a vlastníkem NZDM a 

aktivity a cíle organizace jsou více méně totožné s těmi, které má NZDM. Při pohledu na 

vztah těchto dvou „množin“ jsem u zkoumaných organizací zjistila určité odlišnosti. Dvě 

ze tří zkoumaných organizací mají ke svému NZDM velmi úzký vztah a nabídka jejich 

aktivit se realizuje prakticky pouze prostřednictvím NZDM. U Majáku, o.p.s. však dochází 

k určitému vydělení. NZDM Zakopanej pes vznikl až několik let po založení organizace 

jako druhá strana k nabízeným preventivním školským programům. I zde je ovšem vztah 

velmi úzký, jelikož pracovníci přirozeně propojují klienty NZDM s žáky, kteří se účastní 

preventivních programů a do NZDM si přinášejí podněty ze školského prostředí. 

Podle teorie, kterou jsem ve své práci použila, můžeme říci, že typicky servisní 

NNO, tedy organizace, které se zabývají primárně poskytováním služeb budou teoreticky 

naplňovat převážně servisní funkci NNO, budou se s ní nejčastěji spojovat a nabídka jejich 

aktivit bude převážně servisního charakteru nebo tatonabídka servisních aktivit bude 

alespoň oficiálním posláním a cílem organizace. Také je podle teoretického ukotvení 

pravděpodobné, že tyto servisní NNO budou z velké většiny financovány státními penězi a 

že budou do jisté míry „závislé“ na státu, ovšem prostřednictvím nabídky svých 

neservisních aktivit se budou moci z této závislosti určitým způsobem vymanit. Jak 

vyplývá z mého výzkumu, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která jsem zkoumala, 

nenabízejí pouze servisní činnosti, ale z větší části právě činnosti neservisní, které 

pomáhají naplňovat nejrůznější funkce NNO. Tyto neservisní činnosti přitom nejsou 

realizovány primárně za účelem zajištění menší „závislosti“ na státních zdrojích, ale hlavně 

kvůli realizaci poslání a cílů organizace, kvůli poskytování sociálních služeb. Bez 

neservisních aktivit by totiž prakticky nemohly organizace své cílové skupině služby 

poskytovat, jelikož cílová skupina do klubu chodí a setrvává v něm právě kvůli 

neservisním aktivitám.  

Můj výzkum ukázal, že i vysoce servisní organizace, které jsou plně „závislé“ na 

státních zdrojích financování mohou,a v případě mnou zkoumaných NZDM a jejich cílové 

skupiny dokonce musí, být velmi variabilní a „živé“ a nabízet velkou škálu nejrůznějších 

neservisních aktivit a můžeme je také spojovat s nejrůznějšími funkcemi NNO. Výzkum 

ukázal, že tyto neservisní aktivity nemusejí být automaticky důvodem k získání větší 

nezávislosti, ale mohou/musí se realizovat kvůli klientům a v souladu s cíli a posláním a 

vhodně tak doplňovat ono poskytování sociálních služeb.  
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Pro další výzkum by bylo zajímavé zaměřit senapříklad na větší počet NZDM v ČR 

nebo na jiné typicky servisní NNO a zjistit, zda nabízejí pouze aktivity servisní nebo také 

aktivity neservisní, jaké nabízejí a proč, zda nějakým způsobem souvisí se systémem jejich 

financování aj. 
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Schéma č. 1:  Seznam analyzovaných dokumentů 

 

Maják o.p.s. 

Výroční zpráva za rok 2012 

Výroční zpráva za rok 2011 

Katalog preventivních programů 2013/2014 

Statut obecně prospěšné společnosti Maják, o.p.s. - r. 2013 

Etický kodex Maják o.p.s.- r. 2013 

Zpráva auditora- ověření řádné účetní závěrky za rok 2012 

 

Středisko Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou 

Výroční zpráva za rok 2012 

Výroční zpráva za rok 2011 

Statut Střediska v Jablonci nad Nisou-r. 2013 

Etický kodex Střediska v Jablonci nad Nisou-r. 2009 

 

Liberecké fórum, o.s. 

Výroční zpráva za rok 2013 

Výroční zpráva za rok 2012 

Etický kodex Libereckého fóra, o.s.-r. 2013 

Statut organizace- r. 2013 
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Příloha č. 2 

Tabulka č. 1: Poskytovatelé sociálních služeb se zaměřením na nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež v Libereckém kraji 

 POSKYTOVATEL NÁZEV ZAŘÍZENÍ PŮSOBIŠTĚ 

1. Člověk v tísni, o.p.s. 

 

V rámci programů sociální 

integrace 

Liberec 

2. Maják, o.p.s. NZDM Zakopanej pes Liberec  

3. Maják,  o.p.s. NZDM Voraz Nové město  

pod Smrkem 

 

4. Lampa, o.s. Centrum Lampa Mimoň 

 

5. Romský život, o.s. Khamoro Hrádek n. Nisou 

6. Romský život, o.s. Khamoro Chrastava 

7. Liberecké fórum, o.s. NZDM Dětská duha Liberec 

8. Diakonie Českobratrské církve 

evangelické 

NZDM Kruháč Jablonec nad Nisou 

9. Farní charita Česká lípa Koule Česká lípa 

10. Oblastní charita Most Drak  Náhlov  

11. Oblastní charita Most NZDM Tanvald Smržovka 

12. Oblastní charita Most Zákupák Zákupy 

13. Dům dětí a mládeže Sluníčko 

Lomnice nad Popelkou, p.o. 

Klub Ulita Lomnice nad Popelkou  

14. Dům dětí a mládeže Větrník  

Liberec, p.o. 

V klub Liberec 

15. Komunitní středisko Kontakt, p.o. NZDM Amikus Liberec 
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