AKTIVITY PROJEKTU BEZ RIZIKA 2017
MÍSTO:

DOM, o.p.s.
Braunerova 22

DEN:

5.2.2017

POČET KLIENTŮ:

8

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Organizace Letní dům zorganizovala setkání na DOM8 s klienty několika dětských domovů,
v rámci kterého proběhla diskuse o rizicích, se kterými se pravděpodobně setkají po odchodu
z DD. Zároveň došlo k představení soc. služby Domu na půl cesty jako jedné z variant, kterou
by mohli využít v případě, že budou při svém vstupu do samostatného života potřebovat
pomoci. Detailně se dozvěděli o konkrétních principech a pravidlech DPC DOM8.

MÍSTO:

PL Bohnice, pavilon 17 a 33
Ústavní 91, 181 00 Praha 8

DEN:

10.2.2017

POČET KLIENTŮ:

1

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Byla jsem požádána soc.pracovnicí pavilonu 17 a 33 PL Bohnice, abych ji sdělila potřebné
informace ohledně služby DPC pro případ následné spolupráce. Mají momentálně v péči
pacienta, o němž se domnívají, že by byl vhodným klientem pro soc.službu DPC. Rádi by
navázali spolupráci, proto zprostředkovali pacientovi osobní konzultaci se mnou.
Klient byl vyhodnocen jako indikovaný pro vstup, ale zároveň zatím jeho složitý psych.stav
nedovoluje ukončit hospitalizaci. Budeme tedy v intenzivním kontaktu až do doby, kdy bude
hospitalizace ukončena.

MÍSTO:

PL Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

DEN:

13.2.2017

POČET KLIENTŮ:

1

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Byla jsem požádána ze strany soc.pracovnice PL o výjezd za jejich pacientem, o kterém se
domnívají, že by byl vhodným klientem soc.služby DPC. Pacient absolvoval osobní pohovor a
byl zařazen mezi uchazeče o pobyt ve službě. Domluvili jsme se na konkrétním postupu
spolupráce. Zároveň jsem informovala detailně soc.pracovníky léčebny o službách DOM,o.p.s.
a nastavila spolupráci do budoucna.

MÍSTO:

VÚ Buškovice
Podbořany, Buškovice 203

DEN:

27.3.2017

POČET KLIENTŮ:

16

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
V rámci setkání s klienty proběhla diskuse o rizicích, se kterými se můžou setkat po ukončení
ÚV. Zároveň jsem informovala o síti služeb, které mohou v případě potřeby využít ve chvíli,
kdy se ocitnou v situaci, kdy si uvědomí, že se bez pomoci neobejdou.

MÍSTO:

DD Radenín
Radenín 1, 391 20 Radenín

DEN:

31.3.2017

POČET KLIENTŮ:

5

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Přijala jsem pozvání ze strany soc.pracovnice DD Radenín, konkrétně s žádostí o provedení
osobních pohovorů s jejich dvěma klienty, kteří by po ukončení pobytu v DD chtěli využít
možnost pobytu v soc.službě Domu na půl cesty. Zároveň jsme diskutovali s klienty, kteří
v nejbližších měsících budou z DD odcházet, s jakými riziky se můžou bezprostředně po
ukončení ústavní výchovy potkat, jak jim předcházet a jak případně řešit nově vzniklé
problémy.

MÍSTO:

DD Žatec
Svatopluka Čecha 2773, 438 01 Žatec

DEN:

28.4.2017

POČET KLIENTŮ:

15

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Jeden z klientů DD Žatec mě emailem požádal o možnost absolvování osobní konzultace v DD
z důvodu velkého zájmu o pobyt v soc. službě DPC. Kromě zařazení klienta mezi uchazeče o
pobyt v DOM8 jsem s klienty, kteří ukončí pobyt v DD nejpozději v následujícím roce,
diskutovala o rizicích spojených s jejich vstupem do samostatného života. Zároveň jsem je
seznámila s možnostmi pomoci a podpory pro případ, že by jejich pokusy o osamostatnění
selhaly.

MÍSTO:

DOM, o.p.s.
Braunerova 22, Praha 8

DEN:

23.6.2017

POČET KLIENTŮ:

13

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Ze strany org. Spolu dětem jsme byli osloveni s prosbou, zda by mohli v rámci jejich projektu
„Tréninky dospělosti“, který je určený mladým lidem s nařízenou ústavní výchovou, navštívit
soc. službu DOM8 se svými klienty a diskutovat s námi o možnostech pomoci v oblasti bydlení
po ukončení jejich ústavní výchovy. Diskuse si kladla za cíl upozornit na rizika, se kterými se
mladí lidé mohou setkat v době, kdy vstupují do samostatného života. Klienti několika dětských
domovů se prioritně zajímali o podrobnosti sociální služby Domu na půl cesty, protože většina
z nich po ukončení ústavní výchovy nemá kam jít a právě tato služba je pro ně vhodnou
alternativou bydlení a pomoci.

MÍSTO:

Věznice Ostrov
Vykmanov 22, 363 01 Ostrov

DEN:

29.8.2017

POČET KLIENTŮ:

25

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Na základě dlouhodobější spolupráce se soc. pracovnicí věznice Ostrov jsem byla z její strany
požádána o možnost výjezdu, abych mohla prezentovat mladým odsouzeným do 26let možnosti
podpory a pomoci ze strany soc. služeb ve chvíli, kdy ukončí výkon trestu a rozhodnou se odejít
žít do Prahy. S 25 odsouzenými jsme diskutovali prioritně nad pobytovými možnostmi v Praze,
které by mohli po odchodu z věznice využít.

MÍSTO:

VÚ Černovice
Jirákova 285, 394 94 Černovice

DEN:

9.11.2017

POČET KLIENTŮ:

21

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Proběhlo pilotní testování nového videa, které je určené pro mladé lidi, kteří v blízké době
ukončí svůj pobyt v ústavním zařízení. Díky interaktivnímu softwaru jsou klienti mnohem více
zapojeni do diskuse a jejich nově nabyté informace a poznatky o rizicích a možnostech podpory
a pomoci při jejich vstupu do samostatného života se stávají trvalejšími a jasnějšími. Klientky
velmi dobře na video reagovaly, audiovizuální forma je zaujala a spolupráce byla tudíž velmi
dobrá.

MÍSTO:

VÚ Kutná Hora
Hloušecká 279, Kutná Hora

DEN:

15.11.2017

POČET KLIENTŮ:

17

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
V rámci projektu Do života bez rizika proběhlo druhé testování nového videa. Spolupráce
s klienty byla v rámci projekce a následné diskuse velmi dobrá, nicméně více než polovina
z nich se přiznala k aktivnímu užívání tvrdých drog. Z tohoto důvodu jim není možné zájemcům
o využití podpory ze strany soc. služby Domu na půl cesty nabídnout volné místo, na což mnozí
reagovali negativně. Společně jsme tedy pozornost zaměřili i na služby, jež nabízejí podporu
uživatelům drog.

MÍSTO:

VÚ Děčín
Vítězství 70, Děčín - Boletice nad Labem

DEN:

6.12.2017

POČET KLIENTŮ:

14

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Výjezd byl prioritně naplánován z důvodu zájmu o osobní konzultaci ze strany několika klientů
ústavu, kteří budou v následujících měsících končit ústavní výchovu, nemají kam jít a služba
DPC je pro ně vhodnou alternativou, kterou by rádi využili. V rámci interaktivního workshopu
pak byli všichni klienti zapojeni do diskuse o rizicích a ohrožujících situacích, se kterými se
pravděpodobně setkají bezprostředně po ukončení ústavní výchovy. Spolupráce byla velmi živá
a diskuse podnětná.

