AKTIVITY PROJEKTU BEZ RIZIKA 2016
________________________________________________________
MÍSTO

VÚ Klíčov
Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek

DEN

10.2.2016

POČET KLIENTŮ:

12

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Diskuse byla zaměřena na rizika, s nimiž se klienti mohou bezprostředně po odchodu z VÚ
setkat a následoval detailní přehled možností využití sociálních služeb a pobytových zařízení,
jež mohou klientům významně usnadnit vstup do samostatného života.

________________________________________________________

MÍSTO

VÚ Obořiště
Obořiště 1

DEN

7.3.2016

POČET KLIENTŮ:

43

PRŮBĚH SETKÁNÍ
V rámci setkání se všemi klienty VÚ proběhla diskuse zaměřena na mapování sociálně
nepříznivých situací, které mohou nastat a síť podpory jako jsou organizace, pobytová
zařízení a další sociální služby, jež budou moci klienti po ukončení ústavní výchovy využít
tak, aby jejich vstup do samostatného života byl bezpečnější a méně rizikový. Během setkání
jsem byla požádána ze strany vedení VÚ, zda by bylo možné, abych mohla v nejbližší době
znovu navštívit VÚ a vést osobní individuální konzultace s několika klienty.

________________________________________________________

1

MÍSTO

VÚ Obořiště
Obořiště 1

DEN

7.4.2016

POČET KLIENTŮ:

4

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Plánované setkání se 4 klienty, kteří v následujících několika měsících končí pobyt ve VÚ a
kteří projevili zájem o workshop Bez rizika, v rámci kterého za pomoci vypracovaných
materiálů a pracovních listů došlo k detailnějšímu uvědomění si rizik, s nimiž se klienti
pravděpodobně při vstupu do samostatného života setkají. Po ukončení workshopu každý
klient absolvoval individuální konzultaci.

________________________________________________________

MÍSTO

VÚ Jindřichův Hradec
Gymnazijní 118, JH

DEN

21.4.2016

POČET KLIENTŮ:

17

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Diskuse byla vedena s klientkami, kterým bude v průběhu roku ukončena ÚV a cílem bylo
seznámení s organizacemi a sociálními službami, jež by mohly svou podporou minimalizovat
rizika klientek vstupujících do samostatného života.
Po ukončení diskuse proběhl aktivní workshop se šesti klientkami, jež projevily zájem o
praktická cvičení a úkoly zaměřené na detekování rizik, se kterými se po odchodu z VÚ
pravděpodobně setkají.

________________________________________________________

2

MÍSTO

VÚ Kutná Hora
Hloušecká 279, KH

DEN

11.5.2016

POČET KLIENTŮ:

23

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Setkání se zúčastnili všichni klienti VÚ a cílem bylo diskutovat o problémech a rizikových
situacích, s nimiž se většina z nich po svém odchodu z VÚ zřejmě setká.
Mapovali jsme zároveň možnosti, jak těmto rizikům předcházet, popř. kde a jakým způsobem
hledat pomoc ve chvíli, kdy už k nim dojde.
Diskuse probíhala velmi aktivně a byla jsem zároveň požádána, jestli by po společné diskusi
nebylo možné absolvovat ještě několik individuálních konzultací s těmi, jež projevili zájem o
zařazení mezi uchazeče o vstup do DPC.

________________________________________________________

MÍSTO

VÚ Děčín
Vítězství 70, Děčín

DEN

6.6.2016

POČET KLIENTŮ:

16

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Výjezd do VÚ byl realizován na žádost etopedky, jež řeší odchody mnoha jejich klientů, kteří
potřebují seznámit s možnostmi podpory organizací a sociálních služeb, jež své aktivity
zaměřují primárně na pomoc mladým lidem opouštějící ústavní zařízení.
Diskuse byla vedena tak, aby klienti byli aktivně zapojeni a bylo možné detekovat na základě
jejich odpovědí případná rizika, s nimiž se při vstupu do samostatného života mohou setkat.

3

Někteří zároveň projevili zájem o možnost zařazení mezi uchazeče o DPC.

________________________________________________________________
MÍSTO

FOD Klokánek
Komenského 454, Hostivice

DEN

1.11.2016

POČET KLIENTŮ:

4

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Byla jsem požádána soc. pracovnicí FOD Klokánek, abych v rámci svého výjezdu detailněji
promluvila se 4 jejich klienty, jež budou končit pobyt v následujících měsících a v rámci
aktivního workshopu by bylo přínosné, aby si uvědomili, s jakými riziky se mohou při vstupu
do samostatného života setkat.
Workshop proběhl velmi efektivně a následně PROBHĚLY DVĚ INDIVIDUÁLNÍ
KONZULTACE.

________________________________________________________
MÍSTO

DDŠ Jana Masaryka
J. Masaryka 64, Praha 2

DEN

11.11.2016

POČET KLIENTŮ:

16

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Diskuse probíhala s klienty DDŠ, kteří dosáhli věku cca min.16let. Diskuse probíhala velmi
živě, klienti reagovali aktivně na mé otázky, kterými jsem si mapovala jejich představy o tom,
jak bude jejich vstup do samostatného života probíhat.
Některé jejich představy byly velmi naivní, ale jiné velmi reálné, byl zde znát velký rozdíl
mezi těmi, jež pobývají v DDŠ dlouhodoběji a těmi, kteří přišli z rodiny teprve nedávno.

4

