
CÍLOVÁ  SKUPINA 
 
 
Definování cílové slupiny: 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub dětí a mládeže je určeno dětem a mládeži 
ve věku od 11 do 26 let, kteří potřebují bezpečné zázemí pro naplnění volného času a 
prostor pro navazování pozitivních vrstevnických kontaktů.   Služba se zaměřuje zejména na 
děti a mládež, které se pohybují v prostředí, které ohrožuje jejich zdravý fyzický a psychický 
vývoj. Ohrožujícím faktorem je například prostředí, které neposkytuje vhodné podněty pro 
zdravý rozvoj (zanedbávající výchova, disharmonické rodinné vztahy, diskriminační 
podmínky ve společnosti) nebo naopak poskytuje takové podněty, jejichž intenzita nebo 
charakter člověka ohrožují (vrstevnické delikventní party, prostředí s výskytem drog a 
alkoholu), Ohrožujícím faktorem může být dále špatná ekonomická situace rodiny, která 
neumožňuje dětem účast v placených volnočasových aktivitách, změny v rodinných 
poměrech (rozvod rodičů, nezaměstnanost), neúspěchy ve škole a kolektivu (nedostatek 
motivace a nízké sebevědomí u méně talentovaných dětí, neschopnost přizpůsobit se 
organizované aktivitě) apod. 
 
Cílovou skupinou jsou děti a mládež žijící ve Zlíně, především v lokalitě Jižních svahů, 
největšího městského sídliště s 25.000 obyvateli.  
 
 
Negativní vymezení cílové skupiny: 
Klub dětí a mládeže nemá personál kvalifikovaný pro práci s dětmi a mládeží se zdravotním 
handicapem. Zájemce se zdravotním handicapem může využívat služeb Klubu pouze 
případě, že po celou dobu svého pobytu bude mít zajištěnu přítomnost osobního asistenta, 
kterého si sám zajistí.  
Služby Klubu nejsou určeny dětem a mládeži závislým na drogách, tito zájemci jsou 
odkazováni na služby nejbližšího specializovaného zařízení. 
Služby Klub nejsou určeny osobám s mentálním postižením, psychickým onemocněním a 
zdravotním  postižením takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení ani za 
přítomnosti osobního asistenta. 
Služby neposkytujeme agresivním osobám. 
Možnost využití všech služeb NZDM cizincům, kteří nejsou schopni bezproblémové 
komunikace v českém jazyce, garantujeme jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si 
zájemce sám zajistí. 

 

 
Sekundární cílová skupina: 
K základnímu charakteru práce NZDM Klub dětí a mládeže patří vytvoření vhodného 
výchovného prostředí. To tvoří mladí lidé, kteří svou osobností, hodnotovou orientací a 
především zájmem a vlastní iniciativou naplňují Principy salesiánské práce. Mládež a mladí 
lidé se zájmem o dobrovolnickou práci v organizaci tvoří druhou cílovou skupinu na kterou se 
působení Salesiánského klubu mládeže ve Zlíně zaměřuje. Organizace potencionální 
dobrovolníky cíleně vyhledává, vzděláváním, organizací společných volnočasových akcí, 
postupným zapojováním do odpovědnějších činností v rámci organizace posiluje jejich 
kompetence a zájem o službu. Z této skupiny mladých lidí se rekrutují dobrovolníci pracující 
v Klubu dětí a mládeže. 
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