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Veřejný závazek 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino 

ID: 1012725 

 
 

Poslání  

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Domino je nabízet dětem a mládeži bezpečný prostor 

pro trávení volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích 

(rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak 

kladně ovlivňovat jejich životní styl, hodnoty, jejich nasměrování a to vše dle jejich individuálních potřeb. 

Cíle 

 Vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či skupin dětí a mládeže v jejich přirozeném 

prostředí a vztazích; 

 motivování k plnění životních úkolů a každodenních povinností; podpora při plnění stanovených cílů 

uživatele 

 minimalizací rizik spojených se sociálními konflikty nebo problémy vyplývající ze života v sociálně 

vyloučené lokalitě a to nabídkou smysluplných volnočasových činností jako jsou například 

vzdělávací a tematické besedy.  

 pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí (nezaměstnanost, špatná finanční situace, 

nedostatečné vzdělání, konflikty v rodině a s vrstevníky, šikana, záškoláctví atd.),  

 pomoc se zajištěním podmínek pro přiměřené vzdělávání (zprostředkování kontaktu na doučování, 

vzdělávací činnosti v zařízení); 

 pomoc při zlepšování osobnostních a motorických, psychických a sociálních dovedností pomocí 

pracovně výchovné činnosti, nácvikem těchto dovedností a zajištěním podmínek pro společensky 

přijatelné volnočasové aktivity; 
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 vytváření rovnocenných podmínek k uplatnění ve společnosti s ostatními a to poradenstvím a 

doprovázením při vyřizování osobních záležitostí nebo kontaktem se společenským prostředím  

Zásady  

 Dobrovolnost – do služby vstupují obě strany dobrovolně, uživatel ji může ukončit kdykoliv bez 

udání důvodu 

 Nezávislost – poskytovatelem služby je nestátní nezisková organizace, apolitická, základním 

principem poskytování služby je podpora samostatnosti, svobodného rozhodování a nezávislosti 

uživatele; 

 Otevřenost – služba je transparentní vůči uživatelům, zájemcům o službu, veřejnosti  

i dalším organizacím; 

 Princip rovnosti oslovování – uživatel má právo na lidskou důstojnost, na tomto základě si může 

sám zvolit takové oslovení, které mu bude vyhovovat. Pracovník služby respektuje jeho přání.  

Okruhy osob 

Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy  

Věková struktura:  

Děti a mládež  od 6 – 26 let 

Podmínky pro poskytování služby 

Kritéria pro přijetí nového uživatele  

Žadatel odpovídá cílové skupině uživatelů Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Domino. 

Služby nemohou být poskytovány osobám  

 které nespadají do cílové skupiny a okruhu osob, kterým je služby určena 

 které žádají o službu, kterou neposkytujeme 

 pokud je naplněná kapacita 
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Úhrada za služby  

Služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino je poskytována bez úhrady nákladů podle Zákona o 

sociálních službách  §72, (k). 

Základní činnosti  

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se 

zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

2. pracovně výchovná činnost s dětmi 

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

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

      aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 

c) sociálně terapeutické činnosti 

      socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob 

Forma poskytování služby 

Ambulantní forma 

Provozní doba ambulantní formy poskytování: 

Pondělí – čtvrtek 9:00 – 19:00 9:00 – 13:00 pro zvané 
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Pátek  7:30 – 16:00 administrativní den   

Kapacita ambulantní formy poskytování: 

Počet klientů – 28 

Kapacita od 1. 1. 2017 : okamžitá kapacita ři práci se skupinou 28/4 pracovníci a při práci s jednotlivcem 2/2 

pracovníci 

Terénní forma 

Provozní doba terénní formy poskytování: 

Pondělí – čtvrtek 13:00 – 15:00 

Pátek  7:30 – 16:00 administrativní den    

  

Kapacita terénní formy poskytování: 

Počet klientů – 28 

- Okamžitá kapacita při práci se skupinou od 1. 1. 2017 : 27/3 pracovníci a počet klientů při práci 

s jednotlivcem 1/1 (celkem 28 klientů a 4 pracovníci)  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:charita@charitamost.cz

