
     

Komunitní centrum, 
Jugoslávská 16, 360 01 Karlovy Vary

Směrnice č. 1

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 6-15 LET
 

I. ÚVOD

Směrnice  je  určena  pro  sociální  službu Nízkoprahové  zařízení  pro  děti  a  mládež  Komunitního
centra Armády spásy v Karlových Varech.
Cílem směrnice je stanovit  poslání nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, vymezit cílovou
skupinu, cíle a základní zásady poskytování služby.

II. POSLÁNÍ
Našim posláním je pomáhat ke zkvalitnění života dětí s omezenými příležitostmi rozvojem 
samostatnosti, odpovědnosti a komunikace – snižování rizika vzniku konfliktů se společností.

III. CÍLOVÁ SKUPINA
Služby poskytujeme dětem ve věku 6-15let, které nemají a potřebují:

 podporu v nepříznivé životní situaci
 přiměřené podmínky pro plnění školních povinností
 prostor pro vlastní aktivity

Služby nejsou určeny:

• zájemcům o službu, kteří přesahují věkovou hranici sociální služby
• v ambulantní formě služby zájemcům se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni 

samostatné sebeobsluhy v bariérovém prostředí,
• služby nemohou být poskytnuty při naplnění kapacity.

Okamžitá kapacita na 1 pracovníka je 10 uživatelů v ambulantní formě služby a 12 v terénní
formě služby, přičemž přednost před zájemci o službu mají uživatelé. Kapacita klíčového 
pracovníka je 20 osob v ambulantní formě služby a 50 osob v terénní formě služby.  
V nepřítomnosti klíčového pracovníka nemůže jiný pracovník se zájemci o službu uzavřít 
dohodu o poskytování služby.

IV. CÍLE
• Poskytovat informace, radu a pomoc v oblastech, které cílová skupina vyhledává nebo

které by mohla využít při zvládání obtížných životních situací  (záleží na individuální
potřebě každého uživatele - může jít např.o témata závislostí, šikany, školy, prospěchu ve
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škole,  agrese,  sebepoškozování,  domácího  násilí,  trestné  činnosti  atd.) Klíčové  slovo  –
INFORMACE

• Podpořit děti při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučily řešit podobné
situace  vlastním  jednáním  a  prostředky  –  (např.  v  oblastech:  rodinných  vztahů,
kamarádských  vztahů,  kolektivu  ve  třídě,  vztahu  učitel  –  žák,  vztahu  dospělý  –  dítě,
konfliktů se společností – trestná činnost atd.). Klíčové slovo – SOCIÁLNÍ INTELIGENCE
–VZTAHY)

    Snižovat rizika související s negativními vlivy prostředí – minimalizování        
    rizik souvisejících se způsobem života "venku na ulici", působením party, trestnou   

         činností, závislosmi a trestnou činností v rodině, špatnou finanční situací rodiny,
         apod. Klub nabízí možnost také vlastních aktivit – účast je dobrovolná. (Klíčové slovo
         zabít nudu)

   Podpořit začleňování dětí do skupin vrstevníků i do společnosti - bourání   
     komunikačních, sociálních, finančních a osobních překážek. (Klíčové slovo – EXIT)

   Aktivizovat a podporovat děti při hledání podnětného trávení volného času  - 
     pomáhat při realizaci nápadů samotných uživatelů, podporovat děti ve vyhledávání 
     jejich zájmů a pomoc s jejiich realizací. (Klíčové slovo – AKCE)

V.  ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• Nízkoprahovost

Dostupnost nabízených služeb bez nutnosti sdílení osobních údajů dětem v cílové skupině. 
Odstraňování případných časových, prostorových, psychických, sociálních a finančních 
bariér. Na uživatele služby jsou kladeny minimální požadavky. Služba je poskytována 
zdarma.

• Volný vstup 
Uživatel může přijít do zařízení v otevírací době kdykoliv a kdykoliv odejít a pro užívání 
služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.

• Dobrovolnost
Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Uživatel není povinen 
zapojit se do připravených aktivit.

• Individuální přístup
Služby jsou poskytovány jednotlivým uživatelům „na míru“, odborně vyškolenými 
pracovníky.

• Zájem o druhé
Navázání vzájemné důvěry s klientem, sdílení životních příběhů, názorů a emocí.

• Mlčenlivost 
O uživatelích nezveřejňujeme jimi sdělené informace – (Pusa na zip)

• Bez diskriminace 
Služby jsou poskytovány bez ohledu na rasu, náboženské přesvědčení, sociální situaci apod.
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• Možnost nového začátku

Tento veřejný závazek je uveřejněn v Registru poskytovatelů sociální služeb MPSV, na webových
stránkách Armády spásy a na nástěnce NZDM a v prostorách mobilního klubu MOBIDIK.
Tato  směrnice  je  uložena  v  kanceláři  pracovníků  NZDM.   Zaměstnanci  jsou  se  směrnicí
prokazatelně seznámeni, uživatelé jsou s informacemi seznamováni v rámci prvokontaktu.

V Karlových Varech dne 18.2.2016

.............................................................................
Kateřina Čopová B.A. 

koordinátorka komunitního centra
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