
POSLÁNÍ 

V Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Kryt ve Frenštátě pod Radhoštěm poskytujeme 

bezpečné prostředí, individuální odbornou pomoc a podporu dětem, mládeži a mladým 

dospělým při řešení jejich aktuální obtížné životní situace. Pracovníci klubu nabízejí dětem a 

mladým lidem možnosti, jak zvládnout obtíže v období dospívání a  motivují je ke změně a 

odpovědnosti ve svém životě. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Služba je určena dětem, mládež a mladým dospělým ve věku od 8 do 20 let věku, kteří se 

setkávají, nebo se mohou setkávat s nepříznivou sociální situací. 

Okruh osob, kterým služba nemůže být poskytnuta: 

Ambulantní forma služby nemůže být poskytnuta osobám s omezenou hybností z důvodu 

bariérového přístupu. 

 

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

 uživatel, který využil bezpečné prostředí klubu, kde mohl hovořit o svých problémech, 

potížích a zkušenostech, mohl si odpočinout od problémů (které má doma, ve škole). 

 uživatel, který se seznámit s kamarády, navázal nové vztahy, začlenil se do skupiny 

vrstevníků 

 uživatel, který tráví svůj volný čas společensky přijatelnými aktivitami 

 uživatel, který rozvinul své dovednosti, schopnosti, talent  

 uživatel, který využil podporu nebo pomoc při řešení osobního trápení (těžkostí ve 

vztazích, s rodinou, se zaměstnáním, se šikanou, s identitou aj.) 

 uživatel, který získal informace o sociálních a zdravotních dopadech rizikového 

způsobu života, se kterými se setkávají ve svém okolí (v rodině, ve škole, na ulici) 

 

KAPACITA SLUŽBY 

Ambulantní forma poskytování - okamžitá kapacita služby je 40 uživatelů  

Terénní forma poskytování – okamžitá kapacita 10 uživatelů 

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

 PARTNERSTVÍ - klienti často zažívají nerovnocenný přístup a proto přistupujeme 

k mladým lidem jako k rovnocenným partnerům  

 NADĚJE - věříme, že pozitivní změna je možná. Pohlížíme na potenciál klienta, který je 

možné rozvíjet. 

 

 



POSKYTOVANÉ ČINNOSTI 

Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,  

 pracovně výchovná činnost s dětmi,  

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností,  

 zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském 
prostředí.  

Sociálně terapeutické činnosti 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.  

 

 


