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čkoli poslání nízkoprahových 
klubů je významné a  každý 
z  klubů pracuje ročně s  desít-
kami nebo stovkami klientů, 

ambulantní forma práce s dětmi a mladými 
lidmi má svá omezení. Jedním z  význam-
ných omezení potenciálu nízkoprahových 
klubů je to, že jej často nevyužívají děti 
a  mladí dospělí, pro které by služba byla 
nejvíce užitečná – například ti, kteří žijí 
na ubytovnách.

Terénní práce jako prodloužená ruka 
nízkoprahových klubů má svůj význam 
zejména proto, že umožňuje vyhledat děti, 
mládež a  mladé dospělé, kteří z  různých 
důvodů do  klubu nedocházejí, ačkoliv by 
to pro ně mohlo být přínosné. Tato forma 
práce s dětmi a mladými lidmi, kteří bydlí 
na ubytovnách, má několik výhod. Umož-
ňuje sociálním pracovníkům poznávat rea- 
litu prostředí, ve  kterém mladí lidé žijí, 
specifika jednotlivých míst a jejich promě-
ny v čase. Příchod pracovníků do míst, kde 
děti a  mladí lidé žijí nebo se většinu času 
zdržují, nabízí také potenciál pro navázá-
ní důvěrnějšího vztahu s nimi, jejich rodi-
či, případně celou komunitou. To je jeden 
z předpokladů získání důvěry v institucio-
nální formy pomoci.

Každá ze sociálních služeb, která v  so-
ciálně vyloučených lokalitách působí, na-
bízí paletu aktivit (např. poradenství, do-

provod, doučování, preventivní programy 
atp.). V  sociálně vyloučených lokalitách je 
významné kombinovat terénní i ambulant-
ní formu práce, ne všechny aktivity ale lze 
poskytovat v obou formách.

Jak přenést aktivity z  klubu do  terénu 
popisuje dobrá praxe Nízkoprahového klu-
bu Pavlač na příkladu programu pro před-
školáky a doučování, které nejsou pro děti 
na ubytovnách příliš dostupné.

 
Klub v „batohu“

V  rámci streetworku dochází sociální 
pracovníci dlouhodobě na 4 brněnské uby-
tovny (což je jen zlomek z jejich celkového 
počtu), kde bydlí zejména rodiny s dětmi.

Dětem a  mladým lidem ve  věku od  3 
do  26 let nabízí možnost společně trávit 
čas, získávat nejrůznější informace, podělit 
se o starosti, poradit se v těžké situaci, půj-
čit si vybavení, realizovat vlastní aktivitu, 
doučovat se, učit se něco nového nebo s pra-
covníky „jen tak být“.

Program pro předškoláky
na ubytovnách

Aktivity programu pro předškoláky jsou 
určeny dětem ve věku od 3 do 7 let, které se 
většinou neúčastní žádného předškolního 
vzdělávání. Pro ně připravují sociální pra-
covníci různorodé aktivity, jejichž smyslem 
je zábavnou a  pro děti přirozenou formou 
rozvíjet ty oblasti, které jsou důležité pro 
vstup do první třídy. S dětmi předškolního 
věku se pracuje v prostoru před ubytovna-
mi, a  to jen s  tolika pomůckami, kolik se 
jich vejde do  batohu. V  okolí ubytoven se 

často využívají věci, které se zde přirozeně 
nacházejí (např. přírodniny – kamínky, kla-
cíky, šišky, ze kterých se dá kreativně vyro-
bit počítadlo aj.).

Program je variabilní a je přizpůsobován 
jak ročnímu období, tak i  počasí. Specific-
ký je v tom, že se může často proměňovat 
s ohledem na dynamiku skupiny nebo po-
čet dětí, které se programu daný den účast-
ní (někdy se pracuje se stálejší skupinou 
dětí, jindy se programu účastní zcela nová 
skupina). Pracovníci, kteří program vytvá-
řejí, musí být flexibilní a schopní reagovat 
na změny.

Součástí programu pro předškoláky je 
také práce s rodiči – informování o povin-
nostech a možnostech předškolního vzdě-
lávání pro jejich děti, nabídka předškolních 
tříd, pomoc se zápisem aj.

Doučování na ubytovnách
Děti, které žijí na ubytovnách, zde kromě 

doby, kdy jsou ve škole, tráví zpravidla celý 
den. Pokud nenavštěvují školní družinu, 
kde si mohou udělat úkoly, nemají zpravi-
dla pro vypracování úkolů doma prostor. 
Život na  ubytovnách je typický tím, že 
na malém prostoru žije mnoho lidí – což se 
týká jak ubytovny jako celku, tak jednotli-
vých pokojů (např. šestičlenná rodina žije 
v  jednom větším pokoji). V  takovém pro-
storu není místo pro psací stůl, který by 
poskytoval školním dětem zázemí. Je tak 
časté, že děti nemají udělané úkoly, proto-
že si je nemají kde napsat. Proto se aktivita  
doučování přizpůsobila a  přenesla do   
 

Jak přenést klub 
v „batohu“ do terénu
Nízkoprahový klub je místem, 
kde mohou děti, mládež 
a mladí dospělí trávit zajímavě 
svůj čas, který by jinak 
trávili například na ulici. 
Smyslem nízkoprahových 
klubů (registrovaných jako 
nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež) je nabídnout 
dětem a mladým lidem prostor, 
kde mohou poznat sami sebe, 
rozvíjet své dovednosti a sny, 
řešit s podporou pracovníků 
své starosti a problémy nebo se 
dovědět něco nového.
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Kvíz – trénink slovní zásoby

Řešení:
Doubrava – listnatý les, hamr – kovářské kladivo, biletářka – prodavačka lístků, povijan – zavinovačka pro dítě (ale také 
stuha ke kroji), štrozok – slamník, různice – hádka, drahný – dlouhý, škamna – školní lavice, šenkýř – hospodský, regiment – 
pluk, tucet – dvanáct

autobiografie, autokemp, autodidakt, autodrom, autogram, autokláv, autokosmetika, autokrat, automat, autogen, auto-
nomie, autopilot, autoportrét, autoregulace, autosalón, autostop, autostráda, autosugesce, autoservis, autor, autorita, 
autorizace a další.

Nosál – nos, housle – hole, červená – černá, rohožka – rohož, rozmarýn – rozmar, králík – král, kolem – lem, mačeta – četa, 
tabule – tabu, hrana – hra, kostra – kost (kosa), polární – polní, efektivní – efektní, cizrna – zrna, etiketa – etika (tiket), 
Korutany – koruny, malamut – mamut

1. K uvedeným archaickým slovům určete jejich správné významy, tzn. slova, která pro stejnou 
věc používáme v dnešní době.

Doubrava, hamr, biletářka, povijan, štrozok, různice, drahný, škamna, šenkýř, regiment, tucet

2. Vymyslete co nejvíce slov, která začínají na předponu AUTO.

3. Z uvedených slov odeberte vždy dvě písmena tak, aby se zcela změnil význam slova a vzniklo 
slovo jiné. 

Nosál, housle, červená, rohožka, rozmarýn, králík, kolem, mačeta, tabule, hrana, kostra, polární, 
efektivní, cizrna, etiketa, Korutany, malamut
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prostředí ubytoven. Pracovník, který má 
na  starosti doučování, přináší v  batohu 
základní vybavení – podložky, sedáky, ně-
kolik typů pracovních listů pro různé roč-
níky, volné papíry a  psací potřeby. Nikdy 
není předem jasné, co bude obsahem do-
učování konkrétní den. Pracovník reaguje 
na potřeby „tady a teď“ a je nutné, aby byl 
připraven doučovat většinu učiva základní 
školy. Po příchodu na ubytovnu se nejprve 
zjišťuje zájem dětí o  doučování a  vytváří 
se pořadník. Přednost mají děti, které mají 
domácí úkol, potřebují si zopakovat látku 
před písemkou nebo zkoušením.

Klidnější místo pro práci je možné najít 
na patníku, schodech nebo lavičce. Tam se 
spolu s klientem pracovník věnuje tomu, co 
je potřeba. Doučování v rámci streetworku 
je specifické, mimo jiné tím, že není kon-
tinuální – pokaždé se může týkat jiného 
předmětu, jiné látky. Záměrem je vždy vy-
těžit ze situace co nejvíce a být k dispozici 
v danou chvíli.

Doučování a  realizace programu pro 
předškoláky v rámci terénní sociální práce 
s sebou nese i další nároky na pracovníky, 
např.:
 vnímat kontext situace, detekovat po-

tenciální rizika, vytvářet bezpečný pro-
stor pro práci s klienty, a pokud to není 
možné zajistit, situaci opustit;

 vhodně reagovat na nejrůznější přeruše-
ní, přítomnost rodičů a jejich časté dota-
zy, konflikty v okolí atp.;

 umět reagovat na  situaci „tady a  teď“ 
(měnící se skupina klientů, jejich motiva-
ce a potřeby);

 schopnost vnímat rozpoložení jednotli-
vých klientů, celé skupiny i osob v okolí 
a umět na ně vhodně reagovat;

 fungovat bez přípravy a často improvizo-
vat;

 schopnost pracovat v ruchu a hluku;
 umět pracovat se skupinovou dynami-

kou;
 umět se vyrovnat s nezájmem o připrave-

nou aktivitu;
 schopnost pracovat v podmínkách „neu-

stálého překvapení“.

Při práci s  dětmi a  mladými lidmi v  so-
ciálně vyloučených lokalitách je vhodné 
kombinovat ambulantní (klubovou) a  te-
rénní formu. Vnímáme jako významné 
nabídnout klientům, kteří nemají možnost 
docházet do klubu, takové služby, které se 
mohou na  místo „dopravit“. Ačkoli je je-
jich nabídka omezená, je důležité s  dětmi 
a  mladými lidmi přesto udržovat kontakt 
a proaktivně jim službu, někdy i opakova-
ně, nabízet.

Věříme, že nahlédnutí pod pokličku 
doučování a  programu pro předškoláky 
v terénu a popis nároků na terénní sociál-
ní pracovníky může být inspirací v rozvo-
ji služeb, které s  dětmi a  mladými lidmi 
pracují.
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