AKTIVITY PROJEKTU BEZ RIZIKA 2021
I uplynulý rok 2021 byl charakteristický častými omezeními souvisejícími s pandemií
COVID-19, kvůli kterým byla část domluvených aktivit přesunuta na příští rok. Přesto se
uskutečnilo 7 výjezdů do ústavních zařízení, kde v rámci interaktivního workshopu byli
klienti dětských domovů a výchovných ústavů aktivně zapojeni do diskuse ohledně rizik a
problémů, se kterými se mohou setkat po ukončení ústavní výchovy.

MÍSTO:

DÚ Vratislavova

DEN:

31.5. 2021

POČET KLIENTŮ:

8

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Tato výchovná skupina při DÚM Lublaňská se řídí vlastním vnitřním řádem a jsou do ní
zařazováni klienti, kteří dokončují své studium. Režim je zde volnější a klade se větší důraz
na samostatnost a zodpovědnost klientů. Během workshopu se podle očekávání také ukázalo,
že klienti mají lepší představu o běžném životě a rizicích, se kterými se po ukončení ústavní
výchovy pravděpodobně setkají.

MÍSTO:

DD Krásná Lípa

DEN:

4.6.2021

POČET KLIENTŮ:

15

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Spolupráce s DD je dlouhodobější a v letošním roce byli klienti, jimž se blíží ukončení
ústavní výchovy, aktivně zapojeni do workshopu prostřednictvím nového videa. Následná
diskuse byla velmi živá a mladí dospívající projevovali velký zájem o přiblížení rizik,
souvisejících s jejich vstupem do samostatného života.

MÍSTO:

DD Unhošť

DEN:

23.6.2021

POČET KLIENTŮ:

17

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Nezisková organizace Mimo domov organizovala i letošní rok výjezdy do ústavních
zařízení s promítáním dokumentárního filmu Dospělým ze dne na den od režiséra Igora
Chauna. V rámci nastavené spolupráce poté proběhla řízená diskuse s klienty DD, jejíž
těžištěm je upozornění na rizika a následně možnosti podpory a pomoci v případě, že jejich
pokus o vstup do samostatného života selhává.

MÍSTO:

VÚ Olešnice

DEN:

5.10.2021

POČET KLIENTŮ:

32

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
V rámci realizace výjezdu s promítáním dokumentu byla nově nastavena spolupráce s VÚ a
DOM, o.p.s. Následná diskuse byla ze strany klientů VÚ velmi aktivní, zajímali se o rizika,
možnosti podpory a pomoci pro případ, že by při vstupu do samostatného života selhali.

MÍSTO:

VÚ Pšov

DEN:

12.10.2021

POČET KLIENTŮ:

35

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
DOM, o.p.s. byl požádán o možnost bližší spolupráce v souvislosti s větším počtem klientů,
kteří budou končit ústavní výchovu v následujících 6 měsících. V rámci výjezdu proběhl

interaktivní workshop, do kterého se klienti aktivně zapojovali a následně několik z nich
projevilo zájem o možnost ucházet se o pobyt v Domě na půl cesty.

MÍSTO:

DDŠ Býchory

DEN:

26.10.2021

POČET KLIENTŮ:

10

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
DDŠ požádal o spolupráci s DOM, o.p.s. a možnost realizace workshopu s ohledem na své
klienty, kteří projevili zájem o seznámení se s principy služby Domu na půl cesty. Aktivní
účast klientů při diskusi jejich zájem o zmapování rizik a možností podpory při jejich vstupu
do samostatného života potvrdila. V novém roce by vybraní klienti DDŠ přijeli na exkurzi do
DOM.

MÍSTO:

DD Radost

DEN:

1.11.2021

POČET KLIENTŮ:

12

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
První realizace interaktivního workshopu, v rámci kterého se klienti aktivně účastnili následné
diskuse, sloužila k nastavení dlouhodobé spolupráce. Vedení DD projevilo zájem o možnost
exkurze v DOM, která proběhne v následujícím roce.

.

