
Nabídka našich služeb 

a) Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., §27a) 

Nabízíme ti možnost trávit svůj volný čas v pohodovém prostředí, zapojovat se do her a aktivit, které 

jsou tu od toho, aby ses pobavil, něco se dozvěděl, něčemu se přiučil nebo jen příjemně strávil volný 

čas. 

Volný čas  

Nudíš se odpoledne? 

Nabízíme ti místo, kde můžeš trávit svůj volný čas, sejít se s kamarády nebo tu najít nové. Najdeš tu 

také spoustu her, které si můžeš zahrát s ostatními, sám nebo s některým z dobrovolníků či 

pracovníků. Pokud máš rád sport, čeká tě fotbalové hřiště, basket, atd. Pokud budeš chtít, můžeš 

tady jen nerušeně relaxovat, psát úkoly do školy, abys měl večer volno, pokecat s někým 

a v neposlední řadě si dát něco dobrého k jídlu nebo k pití v baru. 

Tvořivá dílna a fotbalový kroužek  

Rád něco tvoříš? Baví tě fotbal? 

 Jsi tvořivý typ? Baví tě něco vyrábět, modelovat, tvořit… a to nejen ve výtvarce, ale taky třeba 

ve fotbale? To tě třeba budou bavit výtvarné dílny, které bývají  v zimních měsících, když je venku 

škaredě. Nebo fotbal, který naopak bývá, když je teplo.   

Do obou kroužků/dílen se nemusíš nijak hlásit ani pravidelně chodit. Kdy přijdeš nebo nepřijdeš, je na 

tobě. 

Měsíční témata  

Chceš se dozvědět nějaké zajímavosti a rozšířit si obzor? 

Každý měsíc má své téma. Vždycky je spojené s nějakou přednáškou, výletem, exkurzí nebo 

zajímavou hrou. Všechno je to dělané tak, aby ses něco nového dozvěděl, rozšířil si obzory 

a v neposlední řadě se trochu pobavil.  

Témata si můžeš sám navrhnout! 

Učení nebo mučení?  

Plaveš v nějakém předmětu ve škole a jsou z toho akorát maléry ve škole i doma? 

Nezoufej, můžeme ti vysvětlit to, čemu nerozumíš, případně zajistit dlouhodobé doučování, aby ses 

podobných problémů a starostí zbavil. 

b) Oblast kontaktu se společenským prostředím (vyhláška 505/2006 Sb., §27b) 

Jsme sociální služba a naším cílem je ti pomáhat. Někdy je potřeba řešit i něco důležitějšího než 

špatné známky nebo nudu. Proto jsou tu odborní pracovníci, kteří ti můžou poradit a pomoct 

s osobními problémy doma, ve škole, s kamarády, s partnerem (partnerkou), atd.  

 



Rozhovor 

Máš něco, co tě trápí, a nevíš, komu to máš říct? 

Ve dvou se to lépe táhne… takže nemusíš zoufat, ale máš možnost si povídat o čemkoliv, co tě zajímá 

nebo trápí s kterýmkoliv dobrovolníkem nebo pracovníkem, aniž bys měl strach, že to nějak zneužije 

nebo někde vykecá. Vše podléhá utajení. 

Situační intervence  

Máš něco, co tě fakt trápí a potřebuješ s tím pomoct? 

Vyber si někoho s odborných pracovníků a prober to s ním. Díky jeho kvalifikaci a zkušenosti ti může 

pomoct, poradit, říct na věc svůj názor, zprostředkovat ti pomoc u specialistů nebo tě třeba jen 

uklidní a podpoří. To vše podle tvých aktuálních potřeb, řešeného problému či situace. 

Informační servis  

Potřebuješ něco vědět a nikde jsi to nenašel nebo nevíš, kde to hledat? 

Stačí se zeptat někoho z pracovníků, kteří ti to rádi pomůžou najít nebo to třeba budou přímo vědět 

z hlavy. Může jít o kontakty na další podobné zařízení a volnočasovky. Pokud se jedná o konkrétní 

téma, můžou ti pomoct letáky, které tady máme. 

c) Oblast sociálně terapeutických činností (vyhláška 505/2006 Sb.,  §27c) 

To znamená, že zde můžeš kromě trávení volného času také trochu pracovat sám na sobě. Nemyslí se 

ani tak na vzhledu, k tomu jsou třeba fitka, ale spíš se tím myslí prací na tom co ti třeba moc nejde, 

kvůli čemu třeba nemáš kamarády nebo partnera nebo se hádáš s rodiči,…život toho může přinést 

hodně, ale vše se dá řešit. Od toho jsou tady odborní pracovníci, kteří ti rádi poradí a pomůžou.  

 

Poradenství 

Žádný problém nemusí být tak velký, když ti s ním někdo pomůže. 

Některé situace, problémy, starosti, atd. si zaslouží to, aby sis sedl s odborným pracovníkem 

trochu bokem, abyste měli klid a vše si mohli nerušeně říct. Vyslechne, co tě trápí, a bude spolu 

s tebou hledat řešení daného problému. 

 

Pomoc v krizi  

„Tak tohle je krizovka, už nevím, jak dál!!!“ 

Ano, i takové situace se v životě lidí stávají. Tady platí více než kdy jindy: „Ve dvou se to lépe táhne.“ 

Pokud něco nezvládáš a víc a víc tě to drtí, tím spíš je potřeba se o to podělit s někým, kdo má 

zkušenosti a umí ti poradit. 

 



Individuální plánování, případová práce  

Občas je potřeba vyřešit něco, co se ne vyřeší za jeden den, ale chce to čas. 

K řešení takových potíží slouží tzv. individuální plán. Ten si sestavíš ty sám za pomoci klíčového 

pracovníka. To je osoba, se kterou se rozhodneš danou věc řešit, uzavřete spolu ústní dohodu o tom, 

že se společně pustíte do tvorby plánu a pak už se jen oba snažíte splnit domluvené kroky, které 

vedou k postupnému řešení problému.   

Práce se skupinou 

Užij si zábavu s vrstevníky. 

V klubu míváme i společné hry v rámci témat měsíce, dílen, výletů nebo i běžného provozu klubu. 

Cílem těchto aktivit bývá nejen dobrá zábava, ale také sebepoznání, rozvoj osobnosti, atd. 

d) Oblast pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (vyhláška 505/2006 Sb., §27d) 

Někdy se můžeš dostat do situace, kdy se problémy netýkají jen tebe samotného, ale do jejich 

řešení je nutné zapojit třeba rodinu, školu nebo nějakou jinou instituci. Pokud si nejsi jistý 

v kramflecích při těchto oficiálnějších jednáních, můžeme ti nabídnout pomoc při vyřizování nebo 

i doprovod na nějaké jednání, schůzku, apod. 

Zprostředkování dalších služeb 

Ani my nejsme odborníci na všechno. 

Je potřeba si přiznat, že ani my nevíme všechno. Ale nic se neděje. Sice nevíme všechno, ale 

máme spoustu kontaktů na lidi, kteří jsou na danou problematiku odborníci. Můžeme ti s nimi 

pomoct domluvit schůzku, případně tě tam i doprovodit. 

Kontakt s institucemi  

Jednání s úředníky může někdy v člověku vzbuzovat nejistotu. 

Pokud tě čeká schůzka v nějaké instituci a máš z ní strach nebo obavy, můžeme tě tam 

doprovodit. Rádi ti také pomůžeme se sjednáním takové schůzky a můžeme ti poradit, jak se na ni 

chovat, apod.  

Práce s blízkými osobami  

Pokud máš problém s komunikací s někým z rodiny nebo s dobrým kamarádem…  

Vyřešit problém s příbuzným nebo s někým, kdo je ti blízký, může být daleko těžší než třeba 

s kamarádem. Můžeš využít našich prostor, případně asistenci některého z pracovníků, pro setkání 

s blízkou osobou na „neutrální půdě“.  

 

 



Další služby  

Kroužky  

Baví tě něco a chtěl(a) by ses v tom zlepšovat? 

V naší nabídce jsou i různé druhy kroužků. Od výtvarných, keramických až po kouzelnický, 

modelářský, fotbalový a nějaké hudební. Aktuální nabídku kroužků najdeš na webu, na letáčcích 

u recepce nebo se můžeš poptat někoho z pracovníků. Kroužky mají za cíl rozvíjet určité činnosti, 

které si vybereš a které tě baví. 

 

Sobotní akce, jednorázové akce  

Nudíš se v sobotu? 

Jednu nebo dvě soboty v měsíci míváme pro tebe nachystanou nějakou akci. Většinou to bývá nějaká 

akční hra, zajímavý výlet, apod. Cílem je, že se nenudíš doma a zažiješ něco zajímavého, něco nového 

se třeba dozvíš, poznáš nové místa, zažiješ trochu adrenalinu, apod. 

Každou první sobotu míváme většinou akci pro starší (nad 15 let) a každou třetí sobotu pro mladší. 

Aby to bylo veselejší, někdy obě věkové skupiny spojujeme. Vždy se vše včas dozvíš z plakátků v klubu 

nebo na našem webu. 

Nealkodiskotéky  

Může si člověk užít diskotéku i bez alkoholu? 

My jsme přesvědčení, že ano. Jestli tomu nevěříš, tak se přijď přesvědčit sám a uvidíš. 

Nealkodiskotéky bávají v pátek každé dva týdny. Hrají skvělí DJ´, za barem najdeš příjemnou obsluhu, 

která ti s úsměvem prodá něco dobrého na hlad i žízeň, zdarma si u diskotéky můžeš zahrát stolní 

fotbálek, popovídat s kamarády i pracovníky, atd. Nuže, zábava začíná vždy od 19:00 a končí úderem 

23:00.  

  

Nedělní sport 

Hraješ rád fotbal, nohejbal, …? 

V neděli odpoledne tě zveme na hřiště (v zimně do tělocvičny) na fotbal. No, nemusí to být vlastně 

jen fotbal, i když to tak většinou bývá. Dá se hrát i něco přes síť, třeba nohejbal, volejbal, tenis, … 

prostě na čem se přítomní domluví. I u sportu platí fair play, takže rozhodně nevadí, když ti fotbal 

nebo jiný sport moc nejde. Máš ideální příležitost se ho učit. Na hřiště je vstup zdarma, na tělocvičnu 

většinou vybíráme nějakou tu korunu na nájem.  
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