AKTIVITY PROJEKTU BEZ RIZIKA 2020
Navzdory řady omezení, souvisejících s pandemií COVID-19, se během uplynulého roku
uskutečnilo 5 výjezdů do ústavních zařízení a proběhla dvě setkání v DOM s klienty dětských
domovů v rámci spolupráce s organizací Spolu dětem.
V letošním roce bylo navíc při interaktivních workshopech využito nové video, které vzbudilo
u klientů vybraných dětských domovů velmi pozitivní odezvu. Právě nová interaktivní videa
budou stěžejní pro spolupráci s ústavními zařízeními v průběhu následujícího roku.

MÍSTO:

DOM, o.p.s.

DEN:

17.1.2020

POČET KLIENTŮ:

15

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Organizace Spolu dětem realizuje pro děti umístěné do dětských domovů sérii praktických
workshopů, které by je měly připravovat na vstup do samostatného života. Součástí je také
dlouholetá spolupráce s DOM, kdy v rámci exkurze v Domě na půl cesty probíhá diskuse o
rizicích, se kterými se můžou na cestě k samostatnosti setkat. Tentokrát se exkurze zúčastnily
děti z DD Uherské Hradiště a DD Příbor.

MÍSTO:

DOM, o.p.s.

DEN:

29.2.2020

POČET KLIENTŮ:

10

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
DOM8 – Dům na půl cesty navštívili klienti DD Unhošť, kteří budou v brzké době končit
ústavní výchovu, aby se v rámci exkurze dozvěděli bližší informace o nabízených službách
DOM. Zároveň jsme diskutovali o možných rizikových situacích, se kterými se po odchodu
z DD mohou setkat. Byla nově navázána spolupráce a ředitel zařízení vyjádřil zájem o
interaktivní workshop, který bude realizován příští rok v rámci výjezdu do DD.

MÍSTO:

DD Nové Strašecí

DEN:

18.5.2020

POČET KLIENTŮ:

17

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Nově navázaná spolupráce, v rámci výjezdu proběhl interaktivní workshop s prvním videem.
Reakce klientů byla velmi dobrá, proběhla aktivní diskuse o rizicích, které doprovázejí klienty
ústavních zařízení při vstupu do samostatného života. Vedení DD projevilo zájem o možnost
exkurze v DOM8. Bude realizována v roce 2021.

MÍSTO:

VÚ Černovice

DEN:

22.9.2020

POČET KLIENTŮ:

21

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Velmi dobře nastavená spolupráce, vedení VÚ má zájem o pravidelné workshopy Bez rizika.
Klientky VÚ jsou v diskusi aktivní, jsou vedeny k řešení své budoucnosti především
s ohledem na děti, které většina z nich ve své nezletilosti vychovává.

MÍSTO:

DD Lipová

DEN:

24.9.2020

POČET KLIENTŮ:

14

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Probíhá pravidelná spolupráce, vedení DD si uvědomuje rizika spojená se vstupem do
samostatného života a motivuje proto své klienty k využití služby Domu na půl cesty DOM8.
Klienti se aktivně účastní diskuse, tentokrát proběhl pilotní workshop s novým videem
s velmi pozitivní odezvou.

MÍSTO:

DD Klánovice

DEN:

1.10. 2020

POČET KLIENTŮ:

17

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Nastavena pravidelná spolupráce při realizaci workshopů Bez rizika, tentokrát s novým
videem. Aktivní účast klientů při diskusi potvrdila jejich zájem o řešení případných problémů,
souvisejících s odchodem z ústavní péče a zpravidla rizikovém vstupu do samostatného
života.

MÍSTO:

VÚ Obořiště

DEN:

9.11.2020

POČET KLIENTŮ:

14

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Nezisková organizace Mimo domov organizuje výjezdy do ústavních zařízení s promítáním
dokumentárního filmu Dospělým ze dne na den od režiséra Igora Chauna. Požádala DOM o
spolupráci a osobní účast na diskusích s klienty o rizicích, se kterými se při vstupu do
samostatného života mohou setkat. Spolupráce založená na výjezdech a diskusích vedených
v různých zařízeních ústavní výchovy bude pokračovat i v následujícím roce.
.

