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CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

Veřejný závazek Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež RESPIRO v 

Moravském Berouně (dále jen NZDM Respiro) vychází z obecného cíle 

kterým je „umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které 

poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného 

místního společenství, žít běžným způsobem“. V souladu s tímto se 

NZDM Respiro nesnaží suplovat stávající možnosti v lokalitě (např. odkazujeme uživatele 

služby na městskou knihovnu, informační centrum, na nástěnce uveřejňujeme akce v 

okolí apod.) a usilují i o to, aby je místní obyvatelé dokázali sami

služby mohou s naší podporou uspořádat nejrůznější akce pro své přátele, pokusit se 

oslovit zajímavé osobnosti a pozvat je do města, udělat něco dobrého pro 

znevýhodněné nebo jinak limitované skupiny osob 

klienty LDN, program pro maminky s dětmi apod.).

 

Služba NZDM Respiro respektuje důstojnost každého člověka a individualitu 

uživatel služby, vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli zažívat pocit 

seberealizace, sebehodnoty a odpovědnosti za vl

odpovědnosti za důsledky vlastního jednání (více viz Zásady poskytování služby NZDM 

Respiro (metodika č. 1)).  
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STANDARD Č. 1 

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Veřejný závazek Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež RESPIRO v 

Moravském Berouně (dále jen NZDM Respiro) vychází z obecného cíle 

kterým je „umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které 

poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného 

místního společenství, žít běžným způsobem“. V souladu s tímto se služby poskytované 

NZDM Respiro nesnaží suplovat stávající možnosti v lokalitě (např. odkazujeme uživatele 

služby na městskou knihovnu, informační centrum, na nástěnce uveřejňujeme akce v 

okolí apod.) a usilují i o to, aby je místní obyvatelé dokázali sami 

služby mohou s naší podporou uspořádat nejrůznější akce pro své přátele, pokusit se 

oslovit zajímavé osobnosti a pozvat je do města, udělat něco dobrého pro 

znevýhodněné nebo jinak limitované skupiny osob – vystoupení pro seniory, akci

klienty LDN, program pro maminky s dětmi apod.). 

Služba NZDM Respiro respektuje důstojnost každého člověka a individualitu 

uživatel služby, vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli zažívat pocit 

seberealizace, sebehodnoty a odpovědnosti za vlastní volbu zároveň s převzetím 

odpovědnosti za důsledky vlastního jednání (více viz Zásady poskytování služby NZDM 

 

Veřejný závazek Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež RESPIRO v 

Moravském Berouně (dále jen NZDM Respiro) vychází z obecného cíle sociálních služeb, 

kterým je „umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které 

poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného 

služby poskytované 

NZDM Respiro nesnaží suplovat stávající možnosti v lokalitě (např. odkazujeme uživatele 

služby na městskou knihovnu, informační centrum, na nástěnce uveřejňujeme akce v 

 ovlivnit (uživatelé 

služby mohou s naší podporou uspořádat nejrůznější akce pro své přátele, pokusit se 

oslovit zajímavé osobnosti a pozvat je do města, udělat něco dobrého pro 

vystoupení pro seniory, akci pro 

Služba NZDM Respiro respektuje důstojnost každého člověka a individualitu 

uživatel služby, vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli zažívat pocit 

astní volbu zároveň s převzetím 

odpovědnosti za důsledky vlastního jednání (více viz Zásady poskytování služby NZDM 
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Služba NZDM Respiro je realizována v souladu s pracovními postupy 

metodikami. Tyto jsou vytvořeny pracovníky s

a jsou pravidelně kontrolovány a revidovány. S metodikami jsou prokazatelně seznámeni 

všichni pracovníci v přímé práci (více viz Metodiky NZDM Respiro (metodika č. 2)).

 

 

Veřejný závazek NZDM Respiro:

 

1.) Poslání: 

 Sociální služba NZDM Respiro je určena dětem a mládeži ve věku od 10 do 26 let. 

Prostřednictvím nabízeného bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času 

ve společnosti svých vrstevníků podporujeme zdravý rozvoj jejich osobnosti.

 

2.) Cílová skupina: 

Děti a mládež z Moravského Berouna a okolí

sociálně nežádoucími jevy, pocházející z nepodnětného a sociálně znevýhodněného 

prostředí. Pro mládež ve věku 18 

poradenství. Služba není určena pro osoby vyžadující jinou sociální službu než je 

poskytována a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby. Služba 

není poskytována osobám pod vlivem návykových látek.

                                                
1
 Okolím se pro účely vymezení cílové skupiny rozumí: 
Norberčany, Město Libavá, Domaš
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Služba NZDM Respiro je realizována v souladu s pracovními postupy 

metodikami. Tyto jsou vytvořeny pracovníky služby ve spolupráci s vedením organizace 

a jsou pravidelně kontrolovány a revidovány. S metodikami jsou prokazatelně seznámeni 

všichni pracovníci v přímé práci (více viz Metodiky NZDM Respiro (metodika č. 2)).

Veřejný závazek NZDM Respiro: 

Sociální služba NZDM Respiro je určena dětem a mládeži ve věku od 10 do 26 let. 

Prostřednictvím nabízeného bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času 

ve společnosti svých vrstevníků podporujeme zdravý rozvoj jejich osobnosti.

Děti a mládež z Moravského Berouna a okolí1 ve věku 10 –

sociálně nežádoucími jevy, pocházející z nepodnětného a sociálně znevýhodněného 

Pro mládež ve věku 18 – 26 poskytujeme pouze službu základního sociálního 

Služba není určena pro osoby vyžadující jinou sociální službu než je 

osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby. Služba 

není poskytována osobám pod vlivem návykových látek. 

         

Okolím se pro účely vymezení cílové skupiny rozumí: Moravský Beroun a přilehlé čá
šov n.B., Dětřichov n. B., Horní Loděnice, Heroltovice.  

Služba NZDM Respiro je realizována v souladu s pracovními postupy - 

lužby ve spolupráci s vedením organizace 

a jsou pravidelně kontrolovány a revidovány. S metodikami jsou prokazatelně seznámeni 

všichni pracovníci v přímé práci (více viz Metodiky NZDM Respiro (metodika č. 2)). 

Sociální služba NZDM Respiro je určena dětem a mládeži ve věku od 10 do 26 let. 

Prostřednictvím nabízeného bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času 

ve společnosti svých vrstevníků podporujeme zdravý rozvoj jejich osobnosti. 

– 26 let ohrožené 

sociálně nežádoucími jevy, pocházející z nepodnětného a sociálně znevýhodněného 

26 poskytujeme pouze službu základního sociálního 

Služba není určena pro osoby vyžadující jinou sociální službu než je 

osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby. Služba 

části, Stará Libavá, 
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3.) Cíle: 

 doprovázet uživatele v

situace samostatně,

 zajistit cílové skupině bezpečné prostředí pro trávení volného času,

 zvýšit kompetence uživatelů v

vzdělávání, 

 podpořit uživatele ve zvládání 

 

Prostředky k dosažení cílů:

 poskytnutí bezpečného prostoru (viz pravidla služby),

 pomoc a podpora při řešení nepříznivých životních situací,

 preventivní programy (besedy na téma, filmové projekce, naučné hry, apod.),

 motivace a pomoc v

podpora při přechodu na jinou školu, pomoc se školní látkou a s organizací 

domácí přípravy apod.),

 podpora uživatel při řešení každodenních záležitostí, zájem o jejich aktuální 

témata, 

 poskytnutí volnočasových aktivit a chráněného prostoru pro interakci 

s vrstevníky. 

 

Kritéria naplnění cílů: 

 individuální plány, 
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doprovázet uživatele v jejich obtížných životních situacích a učit je zvládat tyto 

situace samostatně, 

zajistit cílové skupině bezpečné prostředí pro trávení volného času,

zvýšit kompetence uživatelů v oblasti sociálního fungování a motivace ke 

podpořit uživatele ve zvládání vývojových úkolů v dospívání. 

dosažení cílů: 

poskytnutí bezpečného prostoru (viz pravidla služby), 

pomoc a podpora při řešení nepříznivých životních situací, 

preventivní programy (besedy na téma, filmové projekce, naučné hry, apod.),

a pomoc v oblasti vzdělávání (besedy na téma volby zaměstnání, 

podpora při přechodu na jinou školu, pomoc se školní látkou a s organizací 

domácí přípravy apod.), 

podpora uživatel při řešení každodenních záležitostí, zájem o jejich aktuální 

utí volnočasových aktivit a chráněného prostoru pro interakci 

 

tížných životních situacích a učit je zvládat tyto 

zajistit cílové skupině bezpečné prostředí pro trávení volného času, 

oblasti sociálního fungování a motivace ke 

preventivní programy (besedy na téma, filmové projekce, naučné hry, apod.), 

oblasti vzdělávání (besedy na téma volby zaměstnání, 

podpora při přechodu na jinou školu, pomoc se školní látkou a s organizací 

podpora uživatel při řešení každodenních záležitostí, zájem o jejich aktuální 

utí volnočasových aktivit a chráněného prostoru pro interakci 
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 realizované preventivní a volnočasové programy,

 poskytnutá sociální poradenství,

 výstupy z dotazníkových šetření s

 záznamy v evidenci Arum,

 zápisy z kazuistických porad.

 

4.) Zásady: 

 nízkoprahovost, 

 individuální a rovný přístup,

 respekt k osobnosti a názorům druhých,

 aktivizace uživatele a důraz na jeho silné stránky.

 Zásady poskytování služeb NZDM Respiro a příklady jejich 

rozepsány v Zásadách poskytování služby NZDM Respiro (metodika č. 1).
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realizované preventivní a volnočasové programy, 

poskytnutá sociální poradenství, 

výstupy z dotazníkových šetření s uživateli, 

v evidenci Arum, 

zápisy z kazuistických porad. 

individuální a rovný přístup, 

respekt k osobnosti a názorům druhých, 

aktivizace uživatele a důraz na jeho silné stránky. 

Zásady poskytování služeb NZDM Respiro a příklady jejich uplatnění v praxi jsou 

rozepsány v Zásadách poskytování služby NZDM Respiro (metodika č. 1).

uplatnění v praxi jsou 

rozepsány v Zásadách poskytování služby NZDM Respiro (metodika č. 1). 
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Standard 1 obsahuje tyto dokumenty:

 Zásady poskytování služby NZDM Respiro (metodika č.1)

 Metodiky NZDM Respiro (metodika č. 2)

 Uplatňování svobodné vůle 

 Ochrana před stigmatizací v NZDM Respiro (metodika č.4)

 Příklady možné stigmatizace ze strany pracovníků a jejich řešení (metodika 

č.5) 

 Stigmatizace od ostatních nájemců TJ Slovan (metodika č. 6).
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Standard 1 obsahuje tyto dokumenty: 

Zásady poskytování služby NZDM Respiro (metodika č.1) 

Metodiky NZDM Respiro (metodika č. 2) 

Uplatňování svobodné vůle uživatel NZDM Respiro (metodika č. 3)

Ochrana před stigmatizací v NZDM Respiro (metodika č.4) 

Příklady možné stigmatizace ze strany pracovníků a jejich řešení (metodika 

Stigmatizace od ostatních nájemců TJ Slovan (metodika č. 6).

  

uživatel NZDM Respiro (metodika č. 3) 

 

Příklady možné stigmatizace ze strany pracovníků a jejich řešení (metodika 

Stigmatizace od ostatních nájemců TJ Slovan (metodika č. 6). 
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Vypracováno: 1. 1. 2015 

Aktualizace: 31. 8. 2016 

Mgr. Barbora Hamanová, DiS.

Dokument je platný a úplný.
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