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CROSS NZDM PREVENT v roce 2016
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS je sociální služba poskytovaná podle
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
V roce 2016 využívalo služeb NZDM 139 dospívajících ze Strakonic a okolí. Z toho se
odhadem 2/3 hlásí k romskému etniku. Většina dětí a dospívajících přichází opakovaně a
využívá jak prostor k trávení volného času, tak pracuje na řešení své nepříznivé sociální
situace. Celkem jsme za minulý rok napočítali 3773 návštěv.
NZDM plní tyto úlohy. Zajišťuje bezpečné prostředí k trávení volného času, je místem, kde
se neužívá alkohol, drogy a netoleruje se agrese. Připravenými aktivitami podporuje
smysluplné trávení volného času. Přednáškami a prací se skupinou obsahuje témata
z oblasti primární prevence. Je místem, kde se s klientem pracuje individuálně na jeho
zakázce. Tedy na řešení jeho nepříznivé životní situace.
V roce 2016 poskytli pracovníci 343 pedagogických a výchovných intervencí a 718
individuálních konzultací. Z volnočasových služeb byla nejvíce využívána tančírna, která byla
v minulém roce využita 960 krát a hudební zkušebna 684 krát.
Nejčastějšími tématy se kterými klienti NZDM přicházeli, byly konflikty ve vztazích
s vrstevníky, spolužáky nebo v rodině. Dalšími významnými tématy pak byly škola, vzdělání
a budoucí uplatnění. V NZDM dlouhodobě pracujeme s fenoménem zneužívání marihuany a
alkoholu. Aktivně spolupracujeme s terénním programem Jihočeský streetwork, jehož
pracovníci klub pravidelně navštěvují. V CROSSU proběhlo několik preventivních besed
s tématikou rizik zneužívání marihuany a alkoholu. Specificky u dívek se pak objevuje
poradenství v případech nechtěného těhotenství.
Aktivně spolupracujeme s organizacemi a subjekty, které se podílejí na práci s dětmi a
mládeží v lokalitě Strakonice. Jsou to především ZŠ, SOU, OSPOD, a další organizace jako
je Jihočeský streetwork Prevent nebo Úřad práce ve Strakonicích.

ÚSPĚCHY V ROCE 2016
Vzdělávání klientů - „z pracáku“ do školy
Před koncem roku 2015 jsme si uvědomili, že velké množství klientů, převážně Romů, se po
ukončení ZŠ v roce 2015 přihlásilo na ÚP, kde setrvávají a nevědí co dál. Ti, kteří byli v té
době ještě na ZŠ, propadali a nebyla vyhlídka, že se jim podaří zakončit ZŠ úspěšně.
Rozhodli jsme se, že se pokusíme s těmito klienty nastartovat systematickou práci
zaměřenou na zvýšení jejich šance dokončit vzdělání.
Pro dospívající, kteří byli od 2015 na úřadě práce jsme společně s pracovnicemi Úřadu
práce ve Strakonicích odlektorovali dva semináře. Tam se s klienty řešila jak praktická
témata, tak i otázka budoucnosti. O semináře byl ze strany dospívajících velký zájem.
V dalším kroku se pak pracovníci NZDM v průběhu roku soustředili na motivaci k dalšímu
studiu. V září 2016 7 z 9 klientů, kteří byli v tu dobu na ÚP, nastoupilo na SOU a SOŠ ve
Strakonicích. Třetím krokem jsou aktuálně probíhající semináře, které slouží jako podpora a
prostor pro řešení konfliktů a problémů objevujících se během studia.

Potřebě žáků základních škol, kteří nezvládají učivo a rodiče nejsou schopni zajistit podporu,
jsme vyšli vstříc projektem DOUČOVÁNÍ, který podpořilo v roce 2016 město Strakonice. Více
o projektu DOUČOVÁNÍ je v samostatné přiložené zprávě.
NZDM těmito dvěma projekty aktivně přispívá k reintegraci klientů do vzdělávacího
systému a udržení se v něm.

Prevence
Významná část intervencí v nízkoprahovém zařízení se věnuje prevenci rizikového chování a
zneužívání návykových látek. Nejvíce frekventovanými tématy jsou krádeže, agrese a
zneužívání marihuany a alkoholu. Pro klienty jsme v minulém roce připravovali pravidelné
besedy na aktuální témata. Besedy vedli pracovníci NZDM a externisté např. z Jihočeského
streetworku Prevent nebo organizace Člověk v tísni.

Volnočasové aktivity
Nedílnou součástí nabídky NZDM byly v minulém roce volnočasové aktivity. Ty stahují děti,
které nemají žádnou náplň volného času z nekontrolovaného prostoru ulic a parků do
chráněného prostoru NZDM. Jednou z volnočasových aktivit je romská taneční skupina.
Skupina se pravidelně scházela a cvičila v tanečním sále, kde dívky našly nejen zázemí pro
pravidelné zkoušení, ale i podporu v době, kdy se jim nedařilo. Skupina secvičila několik
tanečních představení, se kterými vystupovala na kulturních akcích ve Strakonicích a okolí.
Druhou nejvyužívanější volnočasovou aktivitou je hudební zkušebna, kde se na nástroje učí
jak jednotlivci, tak zkouší i Bezejmenná kapela. Ta zahrála například na happeningu
v Riegrových sadech při příležitosti týdne otevřených dveří nízkoprahových
zařízení.V CROSSu nabízíme i dalších volnočasové aktivity, které směřují k tomu, aby se
dospívající naučili trávit volný čas smysluplně.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Služba byla zajištěna pracovníky v celkovém součtu 2,2 úvazku, který byl rozdělen mezi 4
zaměstnance, včetně vedoucího. Dále pak dvě dohody DPP na doučování a zkušebnu.

Stálý tým
Martin Klajn DiS.,
Bc. Dominika Váňová,
Mgr. Šárka Poláčková,
Bc. Kristýna Viehmannová ,
Mgr. Veronika Stachová ,

0,5 úvazku, sociální pracovník, vedoucí zařízení
0,7 úvazku, režimová a volnočasová pracovnice
0,4 úvazku, režimová a volnočasová pracovnice
0,6 úvazku, sociální pracovnice (do 30.6.)
0,6 úvazku, sociální pracovnice (od 1.7.)

DATA A STATISTIKA
Věková hranice pro klienty
12 – 26 let

Provozní doba
PO
ST
ČT
PÁ

individuální konzultace
11:00 – 14:00
13:00 – 16:00
11:00 – 14:00
9:00 – 14:00

otevřeno pro klienty
14:00 – 18:30
14:00 – 18:30*
14:00 – 17:00

* Otevírací doba je rozdělena podle věku. 14:00 - 16:00 klienti do 15 let, 16:00 – 18:30 klienti

od 15 do 26 let.
Z praxe je patrné, že mladší skupina klientů má jiné potřeby a vyžaduje jiný přístup, než je
tomu v případě starších klientů. Rozdělení podle věku jeden den v týdnu se osvědčilo.
Od výše uvedené otevírací doby se odvíjí pracovní doba zaměstnanců. Kromě přímé práce
s klienty je v jejich pracovní náplni administrativa, vzdělávání, supervize, porady, plánování,
příprava preventivních témat a udržování zázemí nutného pro chod zařízení.

POČTY KLIENTŮ A NÁVŠTĚV
POČET KLIENTŮ
139
Využívajících službu
POČET NÁVŠTĚV
3773
DÍVKY / CHLAPCI
65 / 74
POČTY VYBRANÝCH SLUŽEB
Poradenství/individuální práce s klientem 718
Situační (výchovné) intervence

189

Skupinová práce

105

Zkušebna

684

Tančírna

960

Další volnočasové aktivity

739

Z první tabulky vidíme, že část klientů přichází do NZDM trávit svůj volný čas pravidelně.
Přibližně polovina klientů přichází jen občas, obvykle když potřebují řešit nějaký problém.
NZDM je využíváno v podobné intenzitě dívkami i chlapci. Daří se tedy vyvažovat
volnočasové aktivity i poradenský přístup tak, aby vyhovoval potřebám dívek i chlapců.
Romové tvoří odhadem 2/3 uživatelů služby. Znamená to, že NZDM není „Romský klub“,
který slouží pouze této menšině, ale že služby jsou dostupné všem dětem a dospívajícím,
kteří je využívají. Důvod většího podílu Romů vidíme mimo jiné v tom, že obecně
nenavštěvují kroužky a tráví více času na ulici. Proto více využívají zázemí NZDM.
Z tabulky 2. vidíme, že dospívající nechodí do NZDM „pouze“ trávit volný čas, ale že
s pracovníky řeší v individuálních konzultacích svoji nepříznivou životní situaci a že zde
dochází k intenzivní socioterapeutické práci. V posledních třech řádcích pak vidíme
rozvrstvení využívanosti nabídky jednotlivých volnočasových aktivit.
Martin Klajn, DiS, vedoucí zařízení

