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1. Zřídit, či nezřídit 
novou sociální službu?

Tuto otázku si v  roce 2012 položil Níz-
koprahový klub Likusák (dále NK Liku-
sák) neziskové organizace Ratolest Brno. 
V té době fungoval NK Likusák v městské 
části Brno-Líšeň a  své služby poskytoval 
ambulantně i v terénu. Během práce v te-
rénu si sociální pracovníci všimli stále 
častějších projevů patologického chování 
mladých lidí, které přesahovalo hranice 
jejich vymezené lokality, ve které působili. 
Ve stejnou dobu se začaly objevovat zakáz-
ky od  zástupců městských částí na  zma-
pování dalších lokalit z  hlediska zjištění 
(ne)potřebnosti zřízení nových služeb 
NZDM. Pro monitoring byli vybráni terén-
ní sociální pracovníci NK Likusák pro svou 
znalost patologického chování mládeže. 
Na  základě sesbíraných poznatků byla 
vypracována zpráva o  monitoringu loka-
lity. O té se debatovalo se zástupci města 
a veřejných institucí, což vedlo ke vzniku 
nové pobočky služby NK Likusák v  další 
městské části. 

2. Monitoring jako cesta 
mapování lokalit

Cílem monitoringu lokalit je zmapování 
trávení času a  výskytu patologických jevů 
u mladých lidí na základě všech dostupných 
zdrojů. Metodu je možné aplikovat na růz-

né cílové skupiny, ale i  místa (monitoring 
lze provádět v obcích i menších městech). 

Monitoring odpovídá na tyto otázky:
Je vhodné v lokalitě zřídit službu sociál-

ní prevence? Jsou v  lokalitě potenciální 
klienti pro tento druh služby? Jaká forma 
sociální služby je zde potřeba a jaký je do-
poručený postup pro řešení situace (pokud 
je potřeba)?

Monitoring zjištění potřebnosti služeb 
má několik fází: Fázi přípravy před vstu-
pem do lokality, fázi zjišťování skutečností 
přímo v lokalitě a vlastní monitoring loka-
lity, jehož výstupem je závěrečná zpráva 
s doporučením.

2.1. Fáze přípravy 
před vstupem do lokality

Jedná se o  zmapování faktů a  sběr re-
levantních dat pro co nejvěrohodnější vy-
kreslení aktuální situace.

Kromě geografi cké polohy a  infrastruk-
tury se zjišťuje počet obyvatel a z něj počet 
osob, na který je monitoring cílen.

V  případě NZDM jsou to děti a  mladí 
lidé od 6 do 26 let, kteří mohou dle záko-
na takovýto typ služby využívat. Je možné 
fl exibilně pracovat s věkovým ukazatelem, 
který určuje cílovou skupinu monitoringu. 
Mezi další zdroje dat patří komunitní plá-
ny, zprávy o výskytu kriminality a jiné do-
kumenty, ve kterých se popisuje monitoro-
vaná skupina. Informace se mohou čerpat 
i z dostupných statistických dat od policie, 
kurátorů a výchovných poradců.

Zjišťování vlastních zdrojů v lokalitě pro po-
tenciální klienty

V monitorované lokalitě se mapují jak so-
ciální služby, které mohou mladí lidé vyu-
žívat, tak i další instituce, které přicházejí 
s mladými lidmi do kontaktu či se v rámci 
jejich činnosti sdružují (např. Junák, Skaut, 
otevřený klub, dobrovolné uskupení, školní 
družiny apod.). Zjišťuje se, kdy a pro koho 
jsou určeny (věk, otevírací doba, typ akti-
vity, např. sportovní, umělecké) a poplatky 
spojené s jejich využitím.

2.2. Přímý monitoring v lokalitě
V  této fázi se poprvé vstupuje přímo 

do  lokality. Přímý monitoring je rozdě-

len na tři části – rozhovory s odborníky 
a  zástupci institucí, vlastní pozorování 
lokality a zjišťování informací od cílové 
skupiny, na kterou je monitoring zamě-
řen.

Rozhovory s odborníky
Jsou první částí přímého monitoringu 

v lokalitě a zdrojem dalších specifi ckých in-
formací o pozorované skupině. U NZDM se 
výběr odborníků orientuje zejména na so-
ciální kurátory pro děti a mládež, výchovné 
poradce na školách, zástupce městské poli-
cie aj. Rozhovor je veden polo-strukturova-
nou formou s každým odborníkem zvlášť, 
trvá zpravidla 30–60 minut a bývá zazna-
menáván ve zkrácené písemné podobě (pří-
padně nahráván).

Zjišťované oblasti: 
1. Pohled odborníka na cílovou skupinu
V  této oblasti je zjišťován jak subjek-

tivní pohled na  cílovou skupinu ze strany 
odborníka, tak i  osoby, která se v  lokalitě 
pohybuje. Nejčastěji bývají popisovány ob-
lasti záškoláctví, vandalismu, konfl iktního 
chování, návykových látek a trávení volné-
ho času.

2. Interní dokumentace 
Veřejně dostupná data ne vždy poskyt-

nou všechny informace, které je nutné o lo-
kalitě zjistit. Proto je přístup k  interním 
dokumentům a  anonymizovaným statis-
tikám pro monitoring významným příno-
sem. Výhodou je přímá interpretace dat 
od jejich sběratele. 

3. Popis cílové skupiny
Odborníci popisují své zkušenosti s  cí-

lovou skupinou: tedy témata a  oblasti, 
které v  rámci své práce s  mladými lidmi 
řeší, a  jakým způsobem je řeší. Jsou zde 
popisovány změny a trendy, které se obje-
vovaly v minulosti nebo přesahují do sou-
časnosti.

4. Zhodnocení zdrojů lokality
Cílem je zmapovat instituce, které pro-

vozují svou činnost v  lokalitě, z  pohledu 
odborníka, se zaměřením na  jejich efekti-
vitu, funkčnost a spolupráci, která zde (ne)
probíhá.

Je ve vašem okolí potřebná 
pro děti a mládež?   A jak si 

aždý poskytovatel 
sociálních služeb 
musí kromě svých 
klientů znát 

prostředí, ve kterém působí. 
Jak může reagovat v případě, 
že se objeví potřeba rozšíření 
či zřízení nové sociální služby 
nad rámec jeho lokality? A jak si 
na tuto otázku může odpovědět?

K



červen–červenec / 2017

31313113131

nízkoprahová zařízení

nová nízkoprahová služba 
na to odpovědět?

5. Očekávané a žádoucí změny
V  rámci této oblasti jsou mapovány po-

třeby cílové skupiny z  pohledu odborníků 
s důrazem na pojmenování největších pro-
blémů v  lokalitě. Popisují, jak vnímají trá-
vení volného času mládeže a jaké změny by 
uvítali v kontextu řešení vzniklé situace.

2.3. Vlastní terénní průzkum
Před vstupem do  lokality jsou na zákla-

dě podkladů pečlivě vybrána místa, kde se 
mohou potenciální klienti scházet (např. 
prostory před školami, veřejná sportoviště, 
parky, nádraží, nákupní zóny aj.)

Pozornost je věnována výskytu patolo-
gických projevů chování – graffi  ti, poško-
zený majetek a další vizuální stopy. V mís-
tech, kde se mladí lidé sdružují, jsou často 
nedopalky od cigaret, plechovky od energe-
tických nápojů či piva, obaly od jídla.

Poté následuje pozorování cílové skupiny 
zaměřené na:
• nápadné znaky – skupiny a  jednotliv-

ci, kteří na  základě znalostí pracovníků 
mohou spadat do cílové skupiny (věkový 
odhad, chování, vizáž...);

• nápadné chování – hluk, hlasité pouště-
ní hudby, pohyb jednotlivců nebo skupin 
a jejich aktivita, vulgární vyjadřování;

• typické činnosti a  nečinnosti – monito-
ring stejných skupinek a míst, kde se se-
tkávají. Součástí může být pasivní tráve-
ní volného času mimo rušné oblasti.

V rámci týdenního pozorování je každo-
denně veden zápis s  popisem lokality, vý-
skytu znaků a pohybu cílové skupiny. Dále 
jsou pořizovány fotografi e míst, kde mladí 
lidé tráví svůj volný čas. Ty jsou poté sou-
částí zprávy o monitoringu lokality.

Zhodnocení lokality z pohledu cílové 
skupiny

Poslední fází před ukončením přímého 
monitoringu je rozhovor se zástupci cílo-
vé skupiny, na kterou je výzkum zaměřen. 
Na základě pozorování v terénu je zřejmé, 
kde se cílová skupina pohybuje a  kdy je 
možné navázat s ní kontakt. Společně s te-
rénním pracovníkem mohou vyplnit dotaz-
ník nebo absolvovat rozhovor. Cílem zjišťo-
vání informací od cílové skupiny je zjištění 
názoru jednotlivců k dostupnosti a nabíd-

ce stávajících služeb v  lokalitě. Dále jde 
o  zjištění stavu každodenní reality, jejího 
vnímání, potřebnosti změn, případně oče-
kávání od zřízení služby NZDM v lokalitě.

2.4. Výstup a doporučení 
vycházející ze zprávy 
o monitoringu

Na  základě všech předešlých kroků je 
zpracována závěrečná zpráva, ve  které 
je popsáno a  zdokumentováno vše, co se 
v  průběhu monitoringu lokality podařilo 
zjistit. Její součástí je fotodokumentace 
výskytu patologických jevů v lokalitě. Tato 
zpráva je předána zadavateli (nejčastěji 
zástupcům města, obce). V  případě zá-
jmu dochází k  prezentaci výstupů zprávy 
o  monitoringu lokality na  osobní schůzce 
či probíhají další konzultace s tím spojené.

Výsledek závěrečné zprávy může mít je-
den ze tří typů doporučení:

1. V  lokalitě není potřeba sociální 
služba NZDM

Na  základě monitoringu bylo vyhodno-
ceno, že není potřeba nové sociální služby 
a:

a) není potřeba zakládat novou službu 
NZDM, ani oslovovat jakýkoliv program 
s  žádostí o  spolupráci (stav vyhovuje a  je 
v normě);

b) je možné, že současná situace by se 
dala zlepšit prostřednictvím posílení stá-
vajících institucí, které v lokalitě fungují.

2. V  lokalitě by bylo vhodné mít so-
ciální službu NZDM

Monitoring ukázal, že je vhodné zřídit 
sociální službu NZDM v  pozorované loka-
litě a:
a) situace by mohla být lépe zhodnocena 

anebo podchycena terénní prací bez zá-
zemí (terénní forma služby/program);

b) do situace je vhodné intervenovat zříze-
ním NZDM bez terénní formy služby;

f) do situace je vhodné intervenovat zříze-
ním NZDM s terénní formou služby.

3. V lokalitě je vhodná pomoc externí 
služby

Monitoring ukázal, že stávající instituce 
nejsou dostatečné, zřízení nové služby NZDM 
by danou situaci nevyřešilo a je tedy vhodné:

a) zahrnout do situace v lokalitě i jiné typy 
sociálních služeb (např. terénní program 
pro uživatele drog);

b) do  situace v  lokalitě zapojit i  některý 
z  typů volnočasové služby (např. klub 
mládeže, DDM).

3. Zhodnocení metody 
monitoringu

Metodu monitoringu lokality vnímá-
me jako plnohodnotný nástroj pro zjištění 
všech podstatných informací o  dané loka-
litě a k následnému zhodnocení potřebnos-
ti zřízení/nezřízení nové sociální služby 
NZDM. Metoda je podložena několikaletou 
zkušeností pracovníků NK Likusák. 

Mezi hlavní zásady celého procesu moni-
toringu patří respekt k lokalitě, jejím oby-
vatelům a již funkčním procesům.

Hlavním pilířem monitoringu je odborná 
znalost klientů a práce s nimi, která je pře-
nositelná do různých lokalit.

Co je NK Likusák
NK Likusák funguje 12 let a své 

sociální služby nabízí (ambulant-
ně, terénně i  online) mladým li-
dem, kteří se dostávají do obtížné 
životní situace. Sociální pracovníci 
NK Likusák (z obou poboček) „cho-
dí terén“ v  osmi městských čás-
tech, kde nabízejí mladým lidem 
odborné poradenství a pomoc. 

Pravidelně se účastní hodno-
cení kvality formou auditu České 
asociace streetwork. Jeho pracov-
níci sbírají znalosti a  zkušenosti 
na  pracovních skupinách a  pod-
skupinách. Díky dlouhodobým 
zkušenostem a know-how, které si 
drží, je velmi vyhledávanou služ-
bou od  spolupracujících kolegů, 
pro sdílení zkušeností.


