
Koncepce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou bude dle § 62 zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. registrováno jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
Poskytované služby budou spadat do kategorie služeb sociální prevence a budou poskytovány 
formou jak ambulantní tak i terénní. Služba podle odstavce 2 § 62 výše zmíněného zákona 
obsahuje tyto základní činnosti: základní sociální poradenství; výchovné, vzdělávací  
a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně 
terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

 

Poslání nízkoprahového zařízení pro děti a mládež:  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Jablonci nad Nisou usiluje o to, aby děti  

a mládež znali rizika plynoucí z dospívání a nedostávali se do konfliktu se společností. 
 
Cílem bude: 

1. Předcházet vzniku problémů u dětí a mládeže vhodnými formami primární prevence. 
2. Podporovat děti a mládež při zvládaní obtížných životních situací (potíže s rodiči, 

rozpad rodiny, životní krize, partnerské problémy, zajištění bydlení, zneužívání, 
šikana apod.). 

3. Podporovat sociální začlenění dětí a mládeže do společnosti včetně zapojení do dění 
místní komunity (vzdělání a možnost uplatnění na trhu práce, zapojení do kulturního  
a společenského života, předcházení a řešení konfliktních společenských situací – 
trestná činnost, vandalismus atd.). 

4. Zvyšovat sociální dovednosti a kompetence dětí a mládeže (schopnost plnit základní 
životní úkoly a každodenní dovednosti, např. odpovědnost, soběstačnost, učení, 
efektivní komunikace,  spolupráce, respekt, rozhodnost, důvěra a další morální 
hodnoty). 

  
Principy poskytování služby: 

Nízkoprahovost 
Realizujeme služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost, tedy ve snaze 

odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině 
vstupu do prostoru zařízení či využití poskytovaných služeb. Součástí principu 
nízkoprahovosti je i možnost klienta využívat služeb anonymně, tedy bez uvedení jména  
a jiných osobních údajů, bez nutnosti vyplňovat přihlášku nebo finančně hradit poskytované 
sociální služby. 

 
Dobrovolnost a nezávislost 
Děti a mládež využívají naše služby dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí 

a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat 
služby Diakonie ČCE – střediska v Jablonci nad Nisou. Naši pracovníci respektují vlastní 
rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace. 

 
Rovnost 
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou poskytuje služby všem dětem a mladým 

lidem v regionu Jablonec nad Nisou bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry  
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

 



Respektování základních křesťanských hodnot 
Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepřijímaní většinovou společností, kteří 
svým zjevem, chováním či způsobem života vzbuzují v ostatních lidech odmítnutí či přímo 
odpor, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se Diakonie ČCE - středisko  
v Jablonci nad Nisou snaží respektovat a naplňovat. Mezi další patří uznání jedinečné 
hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka, víra v pozitivní možnost změny u každého 
jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a nutnost přistupovat ke každému uživateli 
s určitou mírou respektu a pochopení. 
  
Cílová skupina 

Uživateli Diakonie ČCE – střediska v Jablonci nad Nisou budou děti a mladí lidé ve 
věku 13 až 21 let z Jablonce nad Nisou, v jejichž životě došlo nebo dochází k událostem, které 
negativně ovlivňují jejich vývoj, a to zejména v těchto oblastech:  
 
Škola  
Problémy se šikanou, záškoláctvím, strachem z učitele, se špatným prospěchem  
a nezvládnutím učiva. Dále sem spadají problémy s výběrem vhodné školy a pomoc se 
zlepšením podmínek a motivace k učení, pomoc s přípravou na přijímací zkoušky. 

 
Rodina  
Rozvod rodičů, odpoutávání se od rodiny, týrání a zneužívání, nedostatek času ze strany 
rodičů či nezájem rodičů, konflikty s rodiči či sourozenci. 

 
Vztahové problémy 
Partnerské vztahy, vrstevnické vztahy, samota - málo vztahů, pracovní vztahy, sociální 
kontakty, osobnostní problémy. 

 
Zákon  
Neplacení pokut nebo alimentů, páchaní přestupků a trestné činnosti, narušování občanského 
soužití. 

 
Zdraví  
Vlastní nemoc, přenos infekčních chorob a užívání nebezpečných látek (drogy, alkohol, léky), 
těhotenství, sexualita. 

 
Zaměstnání 
Nemožnost získat práci v důsledku nízké kvalifikace, nezaměstnanost, nespokojenost se 
současným zaměstnáním. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Základem naší práce bude poskytování sociálních služeb. Navazujeme s dětmi  

a mladými lidmi kontakt, rozpoznáváme, co je trápí, s čím mají potíže a následně jim 
poskytnout pomoc. S jedinci pracujeme individuálně. 

Kontaktní práce - Způsob a metoda práce, pomocí které vytváříme prostor a situaci pro 
realizaci drobných individuálních plánů - cílených intervencí. Kontaktní práce má nejčastěji 
podobu rozhovoru v přirozeném prostředí uživatele (např. v kontaktní místnosti, na ulici,  
v klubu). 

Situační intervence - Sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, 
které vznikají v prostoru zařízení. Pracovník při nich vstupuje do interakcí, které nastávají 
mezi uživateli služby, přináší podněty, reflektuje situaci a používá další techniky,  



které vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace. 
Informační servis uživateli - Poskytování specifických informací pracovníkem 

uživateli, nejlépe v kontaktní místnosti. Informační servis je prováděn ústní formou, může být 
doplněn také písemnou formou - letáky, vytištění údajů.  

Poradenství - odehrává se formou rozhovoru s uživatelem nejlépe v samostatné 
místnosti, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí  
k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto 
problémy řešit. 

Krizová intervence - řešení krizové situace, vzniklé v životě uživatele. Jde  
o diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické krize. Může jít  
o pozorování chování uživatele s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, 
rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci 
zaměřenou na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh opatření, event. odkázání na 
odborníka. 

Zprostředkování dalších služeb (doprovod) - jedná se o dojednání návazné služby  
v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních  
v těchto zařízeních. 

Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele - jedná se intervence realizované 
pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, 
které ovlivňují uživatelův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele 
(nejlépe za jeho přítomnosti). 

Případová práce - dlouhodobá individuální práce.  
Skupinová práce - cílená aktivita poskytovaná skupině uživatelů, zaměřená na rozvoj 

psychosociálních dovedností, časově (prostorově) ohraničená. 
Práce s blízkými osobami - informační servis, poradenství poskytované blízkým 

osobám uživatele (rodiče, přátelé, kamarádi, …), realizované pouze se souhlasem uživatele. 
Pobyt v zařízení - rozumí se jím pobyt uživatele bez čerpání dalších služeb. Uživateli 

je poskytován tepelný komfort, světlo, místo k sezení a odpočinku, sociální zařízení – WC, 
eventuálně občerstvení. 

Preventivní a vzdělávací programy: 
Jde o speciální programy vytvořené podle specifických potřeb cílové skupiny  

a jablonecké lokality. Jsou součástí každodenního programu. Může se jednat o tyto projekty: 
BESIP – příprava pro výjezdové akce střediska na kole, je důležitá i pro běžný život 

Orientace v čase – podpora schopnost určit čas, roční období a měsíce v roce, kulturní 
a praktické souvislosti. 
PC gramotnost – podpora využití běžného programového vybavení počítače,  internetu, 

elektronické komunikace a informačních zdrojů. 
Doučování – podpora gramotnosti, pochopení ústního sdělení i psaného textu, podpora 

ve znalostech základních školních předmětů, eventuálně některých osobních či společenských 
návyků (např. hygiena, schopnost hospodařit s penězi apod.). 

Výchova zdravého životního stylu – prevence zdravotních rizik sexu a užívání drog, 
podpora vytváření zdravých mezilidských vztahů 

Nízkoprahový Job Klub – prevence předčasného ukončení vzdělávání, podpora 
dovedností zvyšující uplatnitelnost na trhu práce 
Diskuse, besedy, komponované pořady.  
 
 
 
 
 



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 
Jde o aktivity, poskytující náplň volného času uživatelů, které nespadají do jiných 

výkonů střediska. Poskytování volnočasových aktivit není cílem služby, ale volnočasové 
aktivity jsou prostředkem pro poskytnutí sociálních služeb. Mají umožnit navázání kontaktu 
s dětmi a mladými lidmi. Nejsou alternativou Domu dětí a mládeže, ZUŠ a jiných zájmových 
kroužků. 

 
• Aktivity, které uživatel realizuje z vlastní vůle a vlastní silou. Pracovníci je 

zprostředkovávají nebo pro tyto aktivity poskytují podporu. 
• Akce nebo dílny, které iniciovali sami uživatelé a u jejich realizace je potřeba 

spolupráce s pracovníky centra, případně lektor. 
• Akce, které slouží k propagaci zařízení nebo zpestření rutiny (každodennosti) klubu. 

Připravují je sami pracovníci klubu, a pokud je to možné, zapojují do realizace 
uživatele. Například koncerty, turnaje, veřejná vystoupení atd. 

 
Podmínkou volnočasových aktivit centra je, že jsou společensky „zdravé“, nejsou běžně 
dostupné v Jablonci nad Nisou nebo jsou uživatelé znevýhodněni v jejich využívání.  
 
Komu není možné poskytnout službu: 

 Tomu, jehož věk je nižší resp. vyšší, než stanovená věková hranice 
 Tomu, jehož bydliště je mimo Jablonec nad Nisou 
 Tomu, kdo není v nepříznivé sociální situaci či není nepříznivou sociální situací 

bezprostředně ohrožen 
 Tomu, kdo se chová násilně – je urážlivý, hrubý, surový vůči dalším uživatelům 

služeb, hostům nebo pracovníkům střediska, fyzicky je omezuje, vydírá, napadá  
a ohrožuje jejich zdraví, nebo jim jiným společensky nepřípustným způsobem 
znepříjemňuje pobyt v nízkoprahovém komunitním centru 

 Tomu, jehož zdravotní handicap vyžaduje individuální asistenci pracovníků 
nízkoprahového komunitního centra (nevztahuje se na klienta se zdravotním 
handicapem, který je doprovázen osobním asistentem) 

 Tomu, jehož akutní zdravotní stav neumožňuje pobyt ve skupině 
 Tomu, kdo je pod nekontrolovatelným stavem vlivem alkoholu a drog  
 Tomu, kdo je nad kapacitní limit služby 
 Tomu, kdo projevuje zájem o služby mimo provozní dobu a mimo zařízení 

 

Základní práva uživatele služby: 
 Nemusí se vázat přihláškou (kromě výletů a výjezdových akcí). 
 Nemusí dokládat svou identitu. 
 Nemusí hradit vstupní poplatek. 
 Může zdarma využívat služby sociálního charakteru. 
 Může využít výhod prostor nízkoprahového komunitního centra oproti ulici a trávit 

zde volný čas. 
 Může vykonávat své osobní činností (domácí úkoly, příprava do školy, četba své 

knihy, časopisu, apod.). 
 Může v nízkoprahovém komunitním centru pobývat aniž by musel využívat aktivity  

a činnosti, které nízkoprahové komunitní centrum nabízí. 
 Může kdykoliv ústně i písemně uplatnit stížnost na kvalitu poskytovaných služeb 
 Může kdykoliv oznámením bez udání důvodu ukončit využívání služeb 



Základní povinnosti uživatele služby: 
 Dodržovat pravidla nízkoprahového komunitního centra  
 Dodržovat provozní dobu 

 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež v Jablonci nad Nisou čeká pod naší hlavičkou 

spoustu pěkných akcí. Rádi bychom služby poskytovali tak, aby pro uživatele byly zábavou  
a zároveň pozitivně působily na jejich dosavadní životní styl. 

Plánujeme nabídnout školám preventivní přednášky v rámci primární prevence  
k palčivým tématům současné mládeže, tedy důvodům proč nízkoprahová centra vznikají. 
Seznamovat tak žáky základních škol a studenty středních škol s vlivy, které na ně mohou 
působit, preventivně jim aktivně předcházet a seznamovat je s činností našeho střediska. 
S ohledem na financování služby budeme aktivně vyhledávat vícezdrojové financování pro 
tuto oblast. Soustředíme se nejen na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Liberecký kraj  
a město Jablonec nad Nisou, ale i na další Nadační fondy a Evropské fondy odpovídající naší 
cílové skupině a zaměření.  
 
Otevírací doba klubu: pondělí – pátek od 13:00 do 19:00 hodin. 
Práce v terénu: pondělí – pátek od 17:00 do 19:00 hodin. 
Pracovní doba pracovníků v terénu i otevírací doba klubu budou přizpůsobeny podle 
zájmu dětí a mládeže.  
Kapacita klubu bude v jeden okamžik 20 uživatelů + zaměstnanci střediska. 
 


