AKTIVITY PROJEKTU BEZ RIZIKA 2018
MÍSTO:

VÚ Buškovice
Podbořany, Buškovice 203

DEN:

15.3.2018

POČET KLIENTŮ:

23

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Službu Tykadlo zkontaktovala sociální pracovnice VÚ s žádostí o spolupráci ohledně jejich
klienta, který má zájem po ukončení studia bydlet v DPC. V rámci výjezdu proběhl workshop
a následně diskuse s klienty o rizicích, se kterými se můžou setkat po ukončení ÚV.

MÍSTO:

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

DEN:

24.3.2018

POČET KLIENTŮ:

11

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Každoroční setkání dětí z různých DD v prostorách DOM8, v rámci kterého se diskutovalo o
rizicích a životních situacích, které mohou mladým lidem opouštějící ústavní zařízení
zkomplikovat vstup do samostatného života. Zároveň jsem klienty DD seznámila se sítí
podpůrných organizací a sociálních služeb, které by mohli využít ve chvíli, kdy by se do
nějakého problému v budoucnu dostali.

MÍSTO:

DD Čermná
Horní Čermná

DEN:

6.4.2018

POČET KLIENTŮ:

15

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
V rámci navázání spolupráce s jejich klientem, který projevil zájem bydlet v Domě na půl
cesty, zorganizovala sociální pracovnice DD setkání s klienty staršími 15let, v rámci kterého
proběhl workshop, který informoval mladé klienty DD s riziky, se kterými se pravděpodobně
po odchodu z DD setkají. Na rozdíl od klientů VÚ se většina mladých lidí z DD shodla, že po
ukončení pobytu v DD se chtějí vrátit domů. Diskuse byla tudíž vedena velmi opatrně, jen
zlehka mapovala možné složité životní situace a možnosti jejich řešení.

MÍSTO:

DDŠ Jihlava
Sokolovská 3078/30

DEN:

25.4.2018

POČET KLIENTŮ:

13

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Děti jsou zde rozděleny do pěti rodinných skupin, z nichž v jedné žijí děti starší, které se
připravují denním studiem na budoucí povolání (odloučené pracoviště Sokolovská 30). Ty
navštěvují běžné školy v Jihlavě a okolí a mají také možnost využít startovací byt, který jim
má pomoci postavit se na vlastní nohy před nebo po ukončení ústavní výchovy. Právě pro dvě
rodinné skupiny nejstarších klientů byl připraven workshop, který je blíže seznamoval
s problémy v oblasti bydlení, financí a zaměstnání, se kterými se často mladí lidé končící svůj
pobyt v ústavním zařízení setkávají.

MÍSTO:

VÚ Žlutice

DEN:

10.5.2018

POČET KLIENTŮ:

16

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Na pozvání sociální pracovnice jsem diskutovala v rámci workshopu s klienty 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 závažné životní situaci a bez odborné
pomoci se neobejdou.

MÍSTO:

DD Ústí nad Labem
Střekov

DEN:

12.10.2018

POČET KLIENTŮ:

7

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Spolupráce se sociální pracovnicí byla navázána ohledně zájemce o pobyt v DPC a následně
byl zrealizován workshop s nejstaršími klienty DD, které by v v průběhu roku měli vstupovat
do samostatného života. Pozornost jsme zaměřili především na oblast následného bydlení,
protože se ukázalo, že mnozí z nich se nevrací domů a tudíž nemají kam jít.

MÍSTO:

DD Klánovice
Smržovská 77

DEN:

1.11.2018

POČET KLIENTŮ:

21

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Diskuse s klienty pražského DD v Klánovicích byly letos poprvé obohacené o interaktivní
audiovizuální projekci, čímž se diskuse poté stala mnohem aktivnější a živější. Klienti, kteří
v průběhu následujícího roku budou končit svůj pobyt DD, velmi ocenili především zmapování
možností bydlení, jež by mohli využít po odchodu z DD. Spousta z nich v současné době
využívá formy následného bydlení v garsonkách, takže jsou na vstup do samostatného života
poměrně dobře připraveni. Nicméně všichni se shodují, že bydlení v Praze je v současnosti
neúměrně drahé a služba pobytových služeb DPC je pro většinu velmi dobrou alternativou,
kterou by rádi po ukončení ústavní výchovy využili.

MÍSTO:

DD Ledce

DEN:

19.11.2018

POČET KLIENTŮ:

8

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Vzhledem k projevenému zájmu o pobyt v DOM8 jednoho z klientů DD, byl ve spolupráci se
sociální pracovnicí zorganizován workshop pro nejstarší klienty, se kterými jsme diskutovali o
tom, do jakých situací se obvykle klienti opouštějící ústavní zařízení dostávají. Společně jsme
mapovali nejen možná rizika, ale také síť služeb a organizací, na které se můžou v případě
potřeby obrátit.

