AKTIVITY PROJEKTU BEZ RIZIKA 2019
MÍSTO:

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

DEN:

5. 2. 2019

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Sociální pracovníci Selesiánského střediska v Brně požádali DOM o spolupráci z důvodu
získání informací o principech a fungování soc.služby Domu na půl cesty. Velkou část jejich
klientů tvoří mladí dospívající, kteří často žijí ve zcela nevyhovujících podmínkách a v rámci
konzultací se svěřují se svými problémy. Selesiáni by rádi nabídli těmto klientům možnost
využití pobytové služby DPC. V rámci návštěvy proběhla i exkurze prostor DOM, ve kterých
se realizují poskytované služby.

MÍSTO:

DD Lipová
Lipová 417, 407 81 Lipová

DEN:

21. 2. 2019

POČET KLIENTŮ:

18

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Sociální pracovnice DD se zkontaktovala s DOM ohledně možnosti spolupráce. Jejich dva
klienti, kteří budou končit ústavní výchovu v 6/19, projevili zájem o služby DOMU.
S dostatečným předstihem tak byli zařazeni mezi uchazeče o službu a zároveň proběhl
workshop s ostatními mladými klienty, kteří budou v blízké budoucnosti opouštět DD a
aktivně se účastnili diskuse o rizicích, se kterými se při svém vstupu do samostatného života
mohou setkat.

MÍSTO:

VÚ Jindřichův Hradec
Gymnasijní 118, 377 01 Jindřichův Hradec

DEN:

7. 3. 2019

POČET KLIENTŮ:

14

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Vedení VÚ projevuje opakovaně zájem o realizaci workshopu, aby jejich klientky, jež
v nejbližších měsících budou opouštět ústavní zařízení, získaly interaktivní formou diskuse
informace o rizikových situacích, se kterými se pravděpodobně setkají po ukončení ústavní
výchovy. Po proběhnutém workshopu projevila jedna z klientek zájem o zařazení mezi
uchazeče služby DPC.

MÍSTO:

VÚ Brandýs nad Orlicí
Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto

DEN:

20. 3. 2019

POČET KLIENTŮ:

16

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Výchovný ústav pro dívky zajišťuje výkon ústavní a ochranné výchovy dívkám nad 15 let
formou otevřeného komunitního režimu s docházkou do běžných středních škol nebo
rekvalifikačních kurzů. Klientky se v rámci workshopu projevovaly jako mnohem zdatnější,
informovanější a připravenější ke vstupu do samostatného života než v uzavřenějších typech
výchovných zařízení, což bylo znát především v následné diskusi. Většina dívek má režim
velmi podobný internátnímu školskému zařízení, vydělává si na brigádách, opouštějí
pravidelně prostory VÚ v rámci každodenních vycházek.

MÍSTO:

DD Žatec
Pražská 808, 438 01 Žatec

DEN:

17. 5. 2019

POČET KLIENTŮ:

14

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Dětský domov s celkovou kapacitou 87 dětí projevuje opakovaně zájem o možnost realizace
workshopu pro své klienty, jež budou v nejbližších měsících opouštět dětský domov. Vedení
DD si uvědomuje, jak je důležité, aby mladí dospělí, končící ústavní výchovu, znali obtížné a
rizikové situace, s nimiž se pravděpodobně při vstupu do samostatného života setkají. Klienti
se aktivně zapojovali do diskuse, přesto se ukázalo, že mají jen velmi slabé povědomí o řešení
krizových situací. To bylo impulsem pro soc.pracovnici, aby určitým tématům věnovali ještě
intenzivnější pozornost i v dalších týdnech.

MÍSTO:

DDŠ Jana Masaryka
J. Masaryka 64/16, 120 00 Vinohrady

DEN:

22. 11. 2019

POČET KLIENTŮ:

17

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Dětský domov se školou je zařízení pro děti ve věku od 12 -18 let, s přednostním umístěním
dětí, u kterých je žádoucí intenzivní spolupráce s jejich rodinami, tedy děti z Prahy a okolí.
V současné době má zařízení poměrně vysoký počet starších klientů, o čemž svědčí účast na
proběhlém workshopu. Klienti se velmi aktivně účastnili diskuse a měli poměrně velké
povědomí a rizikových situacích,se kterými se mohou po vstupu do samostatného života
setkat. Mezi účastníky projevila jedna klientka zájem o zařazení mezi uchazeče o pobyt
v soc.službě DPC.

MÍSTO:

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

DEN:

25. 11. 2019

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje projevili zájem o exkurzi v DOM s prosbou o
předání zkušeností s poskytováním sociálních služeb pro mladé lidi bez rodinného zázemí
v rámci příkladů dobré praxe. Krajský úřad má v plánu provozovat v následujícím roce
pobytovou službu DPC a rád by získal potřebné informace o tom, jak efektivně a kompetentně
pracovat s cílovou skupinou, pro něž je službě zřizována.

MÍSTO:

DD Korkyně
Nad Papežem 1597, 263 01 Dobříš

DEN:

11.12.2019

POČET KLIENTŮ:

5

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
V rámci návštěvy proběhl workshop s pěti klienty, kteří budou v brzké době opouštět ústavní
zařízení. Diskuse byla velmi aktivní, navíc se ukázalo, že DD uvažuje o realizaci projektu
samostatnějšího bydlení pro kompetentnější klienty a rádi by navštívili DOM kvůli získání
informací o působení služby Bydlo.

MÍSTO:

DOM, o.p.s.
Braunerova 22

DEN:

12. 12. 2019

POČET KLIENTŮ:

1

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Ředitel VÚ Husův Domov ve Dvoře Králové nad Labem přivezl klienta tamního výchovného
zařízení k osobní konzultaci, aby mohl být zařazen mezi uchazeče o pobyt ve službě DPC.
Zároveň ředitel VÚ projevil zájem o poskytnutí informací o principech a fungování služeb
DOMU, aby je mohl předat ostatním klientům, kteří by v budoucnu chtěli podporu služeb
DOMU využít jako možnost bezpečného startu do samostatného života po ukončení ústavní
výchovy.

