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Služby poskytované v NZDM Klub R-Mosty 
-bezplatně- 

 
 
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 
1. KONTAKT – Pobyt v zařízení (K) – „výkon“ při kterém nedošlo k žádné specifické 

práci, popsané níže, pouze využití prostoru. 
 
2. DOPROVOD (do 120 minut) - fyzický doprovod do instituce a asistence klientovi při 

jednání. 
 
3. KONTAKT S INSTITUCÍ (do 15 minut) – jednání s institucí ve prospěch klienta. 
 
4. KONTAKT S RODIČI (do 30 minut) - vychází z potřeb klienta, vždy se souhlasem 

klienta; zájem ze strany rodičů, předání informací např. o pobytu klienta v klubu. 
 
 

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 
1. SITUAČNÍ INTERVENCE (do 15 minut) - sociálně pedagogická práce v situacích, 

které spontánně vznikají v prostoru klubu. Pracovník při nich vstupuje do interakcí, 
které nastávají mezi dětmi, komentuje a přináší podněty, reflektuje situaci a používá 
další techniky, které přetváří běžnou situaci v pedagogickou práci. 
(Pracovník ti nabízí svůj pohled (komentář) na to, co říkáš, jak se chováš a pomáhá 
ti tak uvědomit si souvislosti a důsledky tvého jednání. Nabídne ti další možnosti, 
jak se na problém nebo téma o kterém mluvíš, dívat. Pomůže ti tak třeba nalézt 
zatím neznámý pohled na věc…). 
 

2. SKUPINOVÁ AKTIVITA (do 30 minut) - aktivita vycházející s iniciativy klientů, 
často bez přispění pracovníka, zahrnuje volnočasové aktivity – hra na kytaru, 
fotbálek, PC hry, chat na internetu, poslech hudby atp.; pracovník zprostředkovává 
např. jen pomůcky, materiál. 
(Pokud se chceš věnovat volnočasovým aktivitám (fotbálku, stolním hrám, šipkám, 
kytarám, počítači…), pracovník ti k tomu pomůže zajistit podmínky (půjčí ti 
například vybavení). Her se také může s tebou a kamarády zúčastnit.). 

 
3. PRÁCE SE SKUPINOU (do 30 minut) - práce se skupinou cílená od pracovníka ke 

skupině zaměřená na rozvoj psychosoc. dovedností klientů; skupinové diskuse, 
skupinový výlet, apod.. 

 
4. VZDĚLÁVÁNÍ/DOUČOVÁNÍ (minimální doba 30 minut) - pomoc s učivem, 

doučování, učení dovedností. 
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• Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

 
1. KLIENTSKÁ PRÁCE (do 60 minut) - společné definování dohody s klientem, tvorba 

individuálního plánu, revize a konzultace o tématu IP a dohody (případová práce). 
(Každý návštěvník Klubu se může stát „klientem“ této sociální služby (Klubu R-
Mosty). Co to znamená? Můžeš s Klubem uzavřít ústní (nebo i písemnou) dohodu ze 
které vyplývá, že ti jsou pracovníci k dispozici při řešení tvých životních kroků a 
situací (obtížných i radostných).  
S pracovníkem v soukromí (na patře) vyplníš jednoduché dotazníky, které vám 
oběma napoví, čemu je dobré se věnovat proto, abys byl v životě spokojenější. 
Zvolíš si „svého“ (klíčového) pracovníka, se kterým se minimálně 4x v roce na patře 
setkáte a podíváte se na to, jak se máš a jak se ti daří. Za pracovníky můžeš přijít 
se svými potřebami kdykoliv (v otevírací době). Kdykoliv můžeš požádat o 
nahlédnutí do tvé složky, kde jsou napsané všechny aktivity, které jsi v klubu 
dělal/a.). 
 

2. Zprostředkování a informační servis 
(Pokud sháníš nějakou informaci, potřebuješ si nutně zatelefonovat nebo chceš od 
klubu dostat třeba antikoncepční prostředky, přijď za pracovníkem a domluvte se…). 

 
 

• Sociálně terapeutické činnosti 
 
1. PORADENSKÝ ROZHOVOR (do 30 minut) - odehrává se formou rozhovoru s 

uživatelem (nejlépe v samostatné místnosti - individuálně), obsahuje vyhodnocení 
situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o 
řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit. 
(Za pracovníkem můžeš přijít s tím, aby ti pomohl najít řešení tvé otázky. Pomůže ti 
uvědomit si, v čem problém/jádro otázky vězí, společně navrhnete možnosti, jak 
problém řešit. Klíčem k řešení tvé otázky jsi vždycky ty… Pracovník ti rád k řešení 
nebo odpovědi pomůže.). 
 

2. KRIZOVÁ INTERVE NCE (do 60 minut) - rozhovor směrovaný k základní orientaci 
v příčinách krizového stavu, je to cílená intervence zaměřená na zvládnutí potíží, 
obsahuje také návrh opatření; vykonávají pouze školení pracovníci. 

 
3. ROZHOVOR – Kontaktní práce (do 30 minut) - všeobecný rozhovor, jako metoda 

vytváření vztahu klient-pracovník, neobsahuje témata vymezená v jednotlivých 
typech poradenství. 
(S pracovníkem si můžeš promluvit o čemkoliv chceš (kamarádi, rodina, sex, škola, 
práce, volný čas, drogy a závislosti, problémy, radosti, zážitky…). Můžete u toho bát 
sami nebo i ve skupině. Pracovník se snaží ti porozumět, dobře vnímá, co říkáš a 
oceňuje to. Neboj se pokecu, pracovník si totiž povídá rád…). 

 
4. ONLINE ROZHOVOR – (do 15 minut) – interakce s uživatelem prostřednictvím 

sociální sítě nebo e-mailu (řídící se zvláštními zásadami). 


