
 

 

 

AKTIVITY PROJEKTU BEZ RIZIKA V ROCE 2014       

     

 

 

Potřeba aktivit vychází z dlouholeté zkušenosti (DOM pracuje v oboru 17 let) s problematikou mladých 

lidí bez rodinného zázemí. Nejenom v zahraničí, ale i v České republice se ukázalo, že integrace 

opuštěných mladých lidí do společnosti je velmi obtížný úkol, jeho úspěšnost roste s vysokou odborností 

a porozuměním celému kontextu. 

U některých mladých lidí dochází k vícečetnému znevýhodnění v důsledku obtíží působených špatnou 

péčí v původní rodině, jako je: zanedbávání, týrání, zneužívání, ale také dlouhodobý pobyt v ústavní péči. 

Hlavními důsledky jsou poruchy attachmentu, dlouhodobá vývojová traumata, syndrom CAN, poruchy 

psychosociálního vývoje a v dospělém věku poruchy osobnosti. Bez odborné podpory nelze úspěšně 

pracovat na budování a rozvoji sociálních dovedností a postupné integraci do běžného života. 

 

V rámci projektu probíhaly tyto aktivity zaměřené na navázání kontaktů s mladými lidmi i profesionály, 

kteří o ně pečují: 

 

 

Workshopy BEZ RIZIKA 

 

Workshopy proběhly ve výchovných ústavech pro mládež, středisku pro mládež a psychiatrické 

nemocnici v Praze Bohnicích. Odborná pracovnice uskutečnila interaktivní setkání s mladými lidmi 

žijícími v těchto zařízeních nebo jednala s odbornými pracovníky a vedla diskusi nad konkrétní 

kasuistikou či navázala spolupráci do budoucna. 

Proběhly aktivity 

 

18. 9. 2014 

Radka Reischlová uskutečnila v rámci projektu DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA odbornou debatu ve Středisku 

výchovné péče Modřany. S ředitelem střediska, PhDr. Kalvínským diskutovali o cílových skupinách a 

možnostech spolupráce. 

 

22. 9. 2014  

Radka Reischlová jednala v rámci projektu DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA s týmem odborných pracovnic DGU 

Hodkovičky, mimo jiné řešily konkrétní kasuistiky klientek opouštějících v blízké budoucnosti DGU. 

 



 

29. 9. 2014 

Radka Reischlová navštívila v rámci projektu DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA VU Dvůr Králové, seznámila se 

činností ústavu a s odbornými pracovníky a ředitelem projednávala spolupráci a konkrétní kasuistiky. 

 

6. 10. 2014 

Radka Reischlová navštívila v rámci projektu DO ŽIVOTA BEZ RIZIKA VU Černovice, seznámila se 

činností ústavu a s odbornými pracovníky a vedla workshop s klienty. 

 

1. 12. 2014  

V rámci projektu Do života bez rizika jsme právě dokončili aplikaci DOTAZNÍK. DOTAZNÍK umožňuje 

klientům i jejich sociálním pracovníkům jednoduchou a zábavnou formou podrobně mapovat úroveň 

kompetencí potřebných pro úspěšný samostatný život ve společnosti. Softwarová aplikace využívá 

výstupu projektu Podpora procesů v sociálních službách realizovaného MPSV. 

 

3. 11. 2014 

Radka Reischlová navštívila v rámci projektu DO ŽÁVOTA BEZ RIZIKA VU Jindřichův Hradec, seznámila 

se činností ústavu a s odbornými pracovníky a vedla workshop s klientkami. Na setkání navázala 

návštěva klientky v DOMU v Praze. 

 

25. 11. 2014  

Radka Reischlová navštívila v rámci projektu DO ŽÁVOTA BEZ RIZIKA  Psychiatrickou nemocnici   

Bohnice, se kterou má DOM dlouholetou spolupráci. Diskutovala se sociálními pracovníky a projednávala 

konkrétní kasuistiky v rámci aktuální spolupráce.  

 

Aplikace pro měření kompetencí 

 

V průběhu realizace vznikal interaktivní software pro mladé lidi zapojené do programu zaměřeného na 

sebehodnocení v oblasti potřeb a kompetencí pro samostatný život. Program „ Do života bez rizika“ byl 

dokončen začátkem prosince 2014 a bude pilotován během roku 2015 v rámci přímé práci s klienty 

služeb DOMU. Na základě vyhodnocení pilotní fáze vznikne Metodika pro jeho využití v DOMU i pro jiné 

organizace. 
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