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LATA BRNO  

 

Výroční zpráva za rok 1998 
 

Popis občanského sdružení LATA BRNO  
 

Slovo LATA obsahuje ve svém významu základní principy naší práce. Je to zkratka Laskavá 
Alternativa Trestu pro Adolescenty. Vycházíme z myšlenky, která se osvědčila i v zahraničí  - 
nejpřijatelnější autoritou pro mladého člověka je jiný mladý člověk. Ten mu může poskytnout 
doprovod v rizikových životních situacích, kdy se z  nějakého důvodu nechce obrátit na dospělého 
člověka. Vedle této skepse byla motivem k ustavení navrhované koncepce činnosti řada 
psychologických a sociologických poznatků o významu vrstevnické skupiny a vrstevnické autority pro 
mladého, formujícího se člověka. Navrhovaný projekt pracuje s faktem, že výlučný vztah k jedné 
osobě má silnější formativní účinky než působení širšího kolektivu. 
 

Občanské sdružení Lata Brno právně vzniklo na konci roku 1995 a na realizaci začalo pracovat 
v roce 1996. Svou dosavadní činností přímo navazuje na zkušenosti občanského sdružení LATA 
Praha, které založil a odborně vede Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, se kterým spolupracujeme. 
Obdobná sdružení fungují  také v Hradci Králové, Ostravě a  Kroměříži. Chystá se založení Laty 
v Novém Jičíně a Olomouci. 

 
V rámci občanského sdružení Lata Brno vzniklo v roce 1998 několik samostatných projektů, které 

se specializují na práci s mládeží v krizi ve věkovém rozmezí od 8 do 21 let: 
 
 LATA  - práce s mládeží v krizi ve věku od 15 do 21 let 
 Povodeň 
 Sociologický výzkum na téma „Drogy na základních školách v Brně“ 
 Příprava streetworkerů 
 Kontaktní a koordinační centrum streetworku Brno (přípravná fáze) 
 Pět P -  práce s dětmi v krizi od 8 do 15 let (přípravná fáze)  
 Informační centrum Děti ulice (přípravná fáze) 

 
 

Projekt LATA - práce s rizikovou mládeží ve věku od 15 do 21 let 
 

Cílová skupina 
Klienti 

Projekt Lata Brno pracuje s klienty ve věkovém rozmezí 15 – 21 let , kteří za sebou mají 
nenásilný trestný čin, nejsou toxikomany, alkoholiky, ani recidivisty. Z projektu nejsou vyloučeni 
klienti, u nichž již bylo zahájeno trestní řízení, nebo jsou již odsouzeni. Preferovaní jsou však ti, kteří 
stíháni nejsou. Projekt je také určen osobám, které jsou v dané době ve vazbě nebo ve výkonu trestu a 
blíží se jejich propuštění. Uvedená kritéria jsou zavedena proto, aby do projektu vstupovali pouze 
takoví klienti, u nichž je předpoklad, že dokáží navázat vztah s dobrovolníkem a profitovat z něj. 
Klient musí s účastí na projektu souhlasit a nesmí být ke kontaktu s dobrovolníkem nijak nucen.  
 I když je věková hranice klientů pro vstup do Laty 15 let, přijali jsme do našeho projektu 2 
klienty ve věku 13 let (sami požádali o vstup do našeho sdružení). Klienti  nás většinou kontaktují přes 
kurátory jednotlivých městských částí, Diagnostický ústav Brno, Středisko výchovné péče Brno,  Fond 
ohrožených dětí, ředitele základních škol, rodiče a sourozence. V jednom případě jsme získali klienta, 
kterého k nám přivedla jeho sestra,  rovněž  klientka Laty.  
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LATA BRNO  

 Dobrovolníci 
Dobrovolníci pocházejí z řad studentů převážně vysokých a vyšších odborných škol. Jedná se 

zejména o studenty sociologie, psychologie, sociální práce a sociální psychologie, jejichž profesní 
orientace zaručuje, že jsou vybaveni nejen patřičnými znalostmi a dovednostmi, ale i motivací, aby na 
podobném projektu spolupracovali. Nevylučuje se ani účast studentů středních škol. Možnost jejich 
participace je však omezena spodní hranicí věku dobrovolníka, která činí 18 let. 

Dobrovolníci jsou pro účast na projektu vybíráni na základě pohovoru a pomocí rozboru jimi 
vyplněného dotazníku. Ke své činnosti jsou motivováni prostřednictvím neekonomických stimulů; 
účastí na projektu mohou řešit své praxe, materiály získané při práci s klienty mohou využívat při 
psaní svých bakalářských či diplomových prací.  

Pro dobrovolníky jsou organizovány prázdninové pobyty a získají přednostní možnost účasti na 
odborných seminářích a podobných akcích.  
 

Obsah společné činnosti 
Obsah práce dobrovolníka s klientem je vysoce individualizovaný. V zájmu vytvoření co 

nejosobnějšího vztahu mezi nimi (osobní vztah není samoúčelný, neboť těsný vztah umocňuje 
působení dobrovolníka a klienta) může dobrovolník s klientem navštěvovat stejný sportovní klub, 
pomáhá mu při hledání nového zaměstnání, sdílí s ním koníčky, pomáhá mu při učení apod. 
Dobrovolníkům je doporučováno, aby s klientem dělali to, co klientovi prospívá a alespoň částečně 
baví i dobrovolníka. Velmi vhodné jsou takové činnosti, které umožňují klientovo napojení na 
nedelikventní skupiny.  
 

Organizace projektu 
Klientovu účast na projektu může iniciovat sám klient, kurátor, jiný profesionál (učitel, 

psycholog, výchovný poradce, vychovatel ...) nebo klientovi rodiče. Klient sám však musí s účastí na 
projektu souhlasit. Klient se při vstupním rozhovoru písemně zavazuje, že bude v kontaktu s 
dobrovolníkem nejméně dvě hodiny týdně a to nejméně po dobu šesti měsíců (s výjimkou 
prázdninového období). Podobně se také zavazuje i dobrovolník, který tráví s klientem nejméně dvě 
hodiny týdně po dobu šesti měsíců. Dobrovolníci však navíc přijímají povinnost účastnit se 
supervizních seminářů, které se konají jednou za čtrnáct dnů, kam musí přinést písemně zpracovaný 
záznam o tom, co v uplynulých čtrnácti dnech s klientem podnikali.  

Účast klienta na projektu před uplynutím dohodnuté doby končí tím, že se klient bez omluvy 
nedostaví na schůzku s dobrovolníkem. Účast dobrovolníka končí třemi neomluvenými absencemi na 
supervizních schůzkách. Dobrovolníci mají doporučeno zachovat vůči klientovi anonymitu 
(nesdělovat příjmení, adresu). Chce-li klient kontaktovat dobrovolníka mimo dohodnuté termíny, 
může tak učinit pouze přes sídlo sdružení.  

Pracujeme se skupinou dvaceti pěti dobrovolníků. V současné době má každý dobrovolník 
minimálně jednoho klienta.  

 
Supervize: dobrovolníci jsou rozděleni do dvou supervizních skupin. Supervizory jsou Sri 

Kumar Vishwanathan, Mgr Pavel Navrátil, PhDr. Jiří Peiger a Karel Kosina, kteří při supervizích 
uplatňují své profesionální zkušenosti práce s rizikovou mládeží. Supervize probíhá každou středu 
sudého týdne.  

 
Přednášky: ve středy lichého týdne probíhají přednášky na odborná témata, ale nepodařilo se 

nám udržet jejich pravidelnost. V poslední době jsme uspořádali přednášky o týraných dětech, 
probační službě a sociálních institucích zabývajících se rizikovou mládeží v Holandsku. Posledně 
jmenovaná přednáška byla uskutečněna díky týdenní odborné stáži v Holandsku. Jednalo se o tzv. 
„Toulavý autobus“, který organizačně zajistila Lata Praha za finančního přispění Nadace ROS. Tato 
stáž proběhla v měsíci květnu a zúčastnili se jí čtyři pracovníci našeho sdružení.  

 
Pobytové akce představují nedílnou součást projektu Lata. Jsou dvojího druhu. Jedny jsou 

pouze pro dobrovolníky a druhých se účastní také klienti. Akce pro dobrovolníky jsou koncipovány 
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jako školení. Jedná se o praktické výcviky zaměřené na komunikační dovednosti při práci s klientem. 
Zároveň jsou tyto pobytové akce odměnou za jejich práci, kterou vykonávají zdarma. 

 
 Víkendové školení pro dobrovolníky se uskutečnilo v  květnu 1998 v Beskydech. Bylo 

zaměřeno na individuální práci s klientem (metoda „case work“). Celkový počet účastníků byl 25 
osob.  
  

      Součástí našeho projektu jsou také pobytové akce pro klienty. Jejich cílem je prohloubení 
vztahu klienta s dobrovolníkem a také seznámení se s ostatními laťáky. Chceme klientům umožnit 
seznámení s jiným než městským prostředím, ve kterém zpravidla vyrůstají a z kterého mnohdy 
nemají možnost odejít. Chceme jim nabídnout alternativu trávení volného času, než na jakou jsou 
zvyklí. Pobyty jsou koncipovány většinou jako víkendové. Jejich realizaci zajišťují spolu 
s koordinátory jednotliví dobrovolníci. Od těchto akcí očekáváme větší schopnost klientů zapojit se do 
kolektivu, zlepšení jejich vzájemné komunikace s okolím. Nedílnou součástí těchto akcí jsou hry, 
táborové ohně, práce a také výpravy do přírody. Někdy bývají náročné, protože jejich cílem je sáhnout 
si na své vlastní pomyslné „dno“ a s tím je také spojený pocit zvýšeného sebevědomí a zlepšení 
sebehodnocení. 
 

První akce pro klienty se konala v Jizerských horách (v sousedství Krkonoš). Byla týdenní a 
proběhla v létě 1998 za účasti 15 osob. Byla ve znamení každodenních výprav po horách (po nichž 
řada z nás nabyla dojmu, že Krkonoše už máme celé prochozené) a nočních táborových ohňů při 
kytaře. Proběhla také půldenní bojová hra. Velmi mile nás překvapily plantáže borůvek, které také 
způsobily, že naše původně půldenní bojová hra se protáhla do pozdních hodin a skončila až 
nečekanou bouřkou. 
 
 Další, tentokrát víkendová, akce se konala na podzim 1998 na zámku v Bučovicích. Počet 
účastníků byl 30. Svůj pobyt přímo na zámku jsme si poctivě odpracovali brigádou, při které nás 
nečekaně navštívili reportéři z novin. Proběhla také noční hra v podzemních chodbách zámku, která k 
údivu organizátorů nezanechala na účastnících žádné větší následky. Po jejím skončení nás poctila 
svou návštěvou Bílá paní a vyslovila přání, abychom jezdili do jejích komnat častěji. Součástí této 
akce byla i sobotní prohlídka zámku pod vedením zkušeného kastelána a výroba voskových svíček. 
V neděli byla celodenní výprava. I přes proroctví hradního strašidla Bludníka se nám podařilo dorazit 
na nedalekou tvrz. 

 
V měsíci prosinci 98 proběhla půldenní akce „Vánoce“, jejíž součástí byl i „živý betlém“, 

rozdávání vánočních dárků andělem a společné pohoštění. 
 

Další podstatná událost proběhla v dubnu 1998. Jednalo se o tiskovou konferenci a seminář Laty 
a Občanské poradny Brno, se kterou spolupracujeme a sdílíme stejné prostory. Cílem semináře bylo 
informovat širokou veřejnost o své činnosti. Vystoupili zde mimo jiné PhDr. Oldřich Matoušek a Sri 
Kumar Vishwanathan.   
 
Koordinátoři: Monika Šišláková, Karel Kosina 
Odborní konzultanti: doc. PhDr. Oldřich Matušek, Mgr. Pavel Navrátil    
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Projekt:  Povodeň 
 

V době povodní jsme navázali kontakt s indickým učitelem Sri Kumarem  Vishwanathanem, 
který se stal zaměstnancem Laty Brno. Pracuje jako samostatný streetworker v Ostravě, aby zde 
pracoval s romskými rodinami a dětmi ze zaplavených oblastí a dočasně ubytovaných postižených 
občanů v unimobuňkách.  Dále působí jako poradce v několika projektech zabývajících se romskou 
otázkou s důrazem na práci s mládeží.  

Mimo tuto činnost pracuje v našem sdružení jako supervizor dobrovolníků a konzultant 
jednotlivých projektů. 

Koordinátor: Mgr.Sri Kumar Vishwanathan 
Konzultanti Mgr. Laďka Vishwanathan, Mgr. Šárka Chytilová.  
 
 

Sociologický výzkum na téma „Drogy na základních školách v Brně“ 
 

Název:  Drogová problematika pohledem žáků osmých a devátých tříd                                                 
brněnských základních škol. 

 
Stručný přehled sociologického průzkumu v rámci drogové primární prevence 

 
Na počátku našeho výzkumu byl požadavek  odborníků, zabývající se primární protidrogovou 
prevencí  na úrovni Magistrátu města Brna (dále MMB), realizovat výzkum drogové problematiky na 
základních školách (dále ZŠ) v Brně podle jednotlivých městských obvodů. 

Po sérii pohovorů jsme vyšli ze základní priority získání kvantitativních a kvalitativních údajů 
pro potřeby prevence, která musí nutně směřovat do nižších věkových skupin vykazující první kontakty 
s drogami.  

Z těchto důvodů jsme provedli výzkumnou sondu, tzv. předvýzkum v červnu 1997 a na 
základě jeho výsledků jsme upřesnili další postup. V předvýzkumu jsme si ověřili validitu námi 
položených otázek v dotazníku a v rozmezí od šesté do deváté třídy jsme hledali v náhodně vybraných 
školách první kontakty s drogami tak, aby bylo možno přesněji určit cílovou skupinu jednotlivých 
ročníků.  

Cílem tohoto projektu je reprezentativní sociologický výzkum pomocí dotazníkového šetření 
se specifikací na drogovou problematiku žáků ZŠ, který chce „zmapovat“ první kontakt s drogami, 
míru informovanosti o drogách a vytvořit přehled postojů ke konzumu drog a obecně k drogové 
problematice.  Vznikne tak názorná a přehledná zpráva, která bude primární prevenci směřovat podle 
výsledků výzkumu. Tato zpráva bude použitelná pro odborníky v dané oblasti na úrovni MMB, ale i 
ostatních jednotlivých subjektů zabývajících se drogovou problematikou  

Realizace výzkumu byla zahájena v prosinci 1997 sběrem dotazníků na ZŠ a pokračovala 
uložením získaných dat, jejich zpracováním a interpretací do konce první poloviny roku 1998. 

 K připravovanému projektu výzkumu jsme dodatečně připojili mimo plánovaný projekt 
samostatnou část zaměřenou na hodnotové orientace, sebeidentifikaci, sebeakceptaci – identitu, 
existenciální analýzu a kvalitativní část otázek. Výsledky z tohoto samostatného celku budou 
zveřejněny průběžně. 

Přednášková činnost o výsledcích výzkumů je prováděná průběžně pro pedagogy, 
zaměstnance MMB, jednotlivé občanské sdružení a další organizace zabývající se drgovou 
problematikou. Přednášky budou pokračovat podle zájmu i v průběhu roku 1999. 

Výukový materiál, -  v současné době je připravován výukový materiál, který shrnuje 
výsledky výzkumu do přehledných grafů a ty jsou přetištěny na fólie tak, aby se daly použít pro práci 
se zpětným projektorem. Ke grafům je vyrobený manuál ve kterém jsou srozumitelným způsobem 
grafy interpretovány tak, aby s nimi mohl pracovat i ne-sociolog.  

Je možnost jej objednat přímo na adrese občanského sdružení LATA, Milady Horákové 19, 
Brno 602 00. 
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Projekt:  Příprava streetworkerů 
 

Náš projekt je reakcí na poptávku po pracovnících, kteří by se pohybovali přímo mezi mládeží 
v jejím přirozeném prostředí. Tato práce je náročná nejen na osobnostní stránku streetworkera, ale i 
odborná příprava je nezbytností.  

V rámci tohoto projektu od října 1998 probíhá odborný kurz „Příprava streetworkerů“, jehož 
cílem je připravit  účastníky  jak po stránce odborných znalostí, tak praktických dovedností specificky 
zaměřených právě na streetwork ( práci na ulici), tak, aby po jeho absolvování byli schopni efektivně 
pracovat v terénu, ať už jako zaměstnanci jiných neziskových či státních organizací, anebo jako 
dobrovolníci v připravovaném Centru streetworku  při Latě Brno. 

Zimní semestr absolvovalo  5 posluchačů posledního ročníku   Evangelické Akademie – VOŠ 
sociálně-právní, streetworker Sdružení Podané ruce, streetworker Help me o. s. , vychovatel 
Salesiánského střediska mládeže – Žabovřesky, posluchačka FSS MU – obory sociální práce a sociální 
politika a 2 posluchačky JAMU – obor dramatická výchova.  

Skladba kurzu odpovídá požadavkům metody sociální práce streetwork. Kurz je 
dvousemestrální. První semestr  má intenzivní přednáškovou formu ( školení je každý týden 6 
vyučovacích hodin).  Své znalosti a zkušenosti účastníkům předávají doc. PhDr. O. Matoušek – 
zakladatel LATY v Praze, Mgr. L. Pelech –  předseda České asociace streetwork, Sri Kumar 
Vishwanathan – streetworker v romské komunitě v Ostravě, Mgr. P. Navrátil – přednášející na FSS 
MU na katedře sociální politiky a sociální práce, JUDr. J Zezulová – přednášející  na PF MU, 
specializující se na trestní právo nad mládeží, I. Kabátová – probační pracovnice a další.  

Koordinátor: Jana Havlíková 
Odborný konzultant: Mgr. Lubomír Pelech, Mgr. Pavel Navrátil 

 

Podaný projekt:Kontaktní a koordinační centrum streetworku Brno 
 

Cílem je vytvořit centrum pro streetworkery z Brna. Toto centrum bude zajišťovat pravidelné 
supervizní semináře, v jejichž rámci bude vytvořen prostor pro konzultace zkušeností, které 
streetworkeři jednotlivých městských částí nabyli v terénu.  

Součástí budou pravidelná školení nových zájemců a pravidelná doškolování.  
 

Projekt Pět P 
 

 Jedná se o sociální program zaměřený na přátelství, podporu, prevenci, péči a pomoc všem dětem 
ve věku 6 – 15 let, kterým může prospět hodnotný vztah s další dospělou osobou (dobrovolník). 
Základní principy práce s mládeží jsou téměř shodné s projektem Laty (LATA pracuje se staršími 
klienty, 15 – 21 let)  a vzájemně se doplňují. Tento projekt funguje na řadě míst České republiky. Byl 
vypracován základní projekt, navázání spolupráce s Pět P Praha a Hestií, účast na poradách a 
školeních. 
V Brně počítáme s jeho zahájením na jaře roku 1999. 
 

Projekt Informační centrum Děti ulice 
 
 Projekt Informačního centra je součástí programu Street Children – Children in the Street, který 
je připravován za podpory Open Society Fund – Praha a King Baudoin Foundation . Jeho cílem je 
vytvořit informační  zázemí s celorepublikovou působností pro neziskové organizace pracující s dětmi 
na ulici.  
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Rekonstrukce prostor občanského sdružení Lata 
 
 V lednu 1998 byla zahájena rekonstrukce prostor o. s. Lata ve spolupráci s o. s. Občanská 
poradna. Jednalo se o naše stávající prostory na Milady Horákové 19 v centru města. Tyto prostory 
byly získány za přispění Úřadu městské části Brno-střed za snížené nájemné. Na rekonstrukci byly 
použity finance z fondu Phare. Připravujeme převzetí dalších místností pro nově vzniklé projekty. 
 

 

Partneři podílející se na realizaci projektů a forma jejich podílu 
.  
 Magistrát  města Brna, jednotlivé odbory: sociální, zdravotnictví a další – finančně a odborné 

konzultace  
 Oddělení sociální prevence při MMB – přednášky a supervize  
 Koordinační centrum prevence kriminality při MMB – finance a konzultace 
 Kurátoři jednotlivých městských částí – doporučují klienty  
 Diagnostický ústav Brno, Středisko výchovné péče Brno, Fond ohrožených dětí, Modrá linka – 

spolupráce při práci s klienty  
 Fakulta sociálních studií a katedra sociální politiky a sociální práce MU Brno - doporučují 

vhodné studenty pro práci v naších projektech, supervize a přednášky  
 Občanská poradna – poradenství pro klienty, konzultace jednotlivých projektů  
 Brněnská asociace nevládních neziskových organizací – BANNO – prezentace na veřejnosti a 

kontakt s podobně zaměřenými organizacemi 
 Lata Praha – odborná garance, výpomoc při školení dobrovolníků, společná pracovní setkání  

 
V průběhu naší činnosti jsme požádali úspěšně o podporu  na zmíněné aktivity:  Phare, NROS, 

Open Society Fund Praha a MMB. 
 

Personální zajištění projektu 
 

Karel Kosina je vedoucí sdružení Lata Brno, dokončuje studium sociologie – sociální práce FFMU 
Brno. Sdružení vede od jeho založení na plný pracovní úvazek. Specializuje se na práci s rizikovou 
mládeží. Věnoval se práci s drogově závislými, pracoval jako redaktor zpravodajství a publicistiky 
v soukromé rozhlasové stanici Hády, vedl pobočku firmy Atlas consulting zabývající se výrobou a 
prodejem legislativních programů, externě spolupracoval s několika firmami jako personalista, 
vystřídal řadu manuálních profesí.  

Monika Šišláková,  studuje sociologii – sociální práci FFMU Brno. Ve sdružení pracuje od založení 
jako koordinátorka projektu LATA. Má dobré organizační schopnosti a zkušenosti při práci s mládeží.  

Sri Kumar Vishwanathan, vystudoval fyziku a pracoval ve školství jako učitel, naposledy v anglickém 
gymnáziu v Olomouci. Zabývá se streetworkem a jeho propagací u nás. Věnuje se práci s romskými 
rodinami s důrazem na děti a obecně sociálně slabým rodinám. Sleduje tzv. zvláštní školy a aktivně 
pracuje na snížení počtu jejich romských studentů. Je autorem projektu Vesničky vzájemného soužití.  
V Latě pracuje od záři 1997 na plný úvazek.  
 
Jana Havlíková, studentka sociologie – sociální práce a sociální politiky na FSS MU. Je 
koordinátorkou projektu streetwork. V Latě pracuje na poloviční úvazek od září roku 1998. 
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STATISTICKÉ ÚDAJE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LATA 
ZA ROK 1998 

 

Projekt: LATA  

V roce 1998 bylo do projektu zapojeno celkem 25 dobrovolníků (22 dívek a 3 muži). Bylo přijato 
15 nových dobrovolníků, 10 dobrovolníků pokračovalo (případně se připravovalo) na práci s 
 klientem.  Dobrovolníky byli studenti brněnských vyšších odborných a vysokých škol (Fakulty 
sociálních studií MU - 12,  Vyšší odborné školy sociální - 2, Evangelické akademie - 4, Filosofické 
fakulty MU - 3, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity - 1, Vysokého učení technického fakulty 
strojní - 1). Jeden dobrovolník studoval na gymnáziu a 1 dobrovolník byl zaměstnán. 
 
 V uvedeném roce vstoupilo do projektu celkem 18 klientů (3 dívky a 15 chlapců). Bylo přijato 
13 nových klientů, dalších 5 klientů v Latě pokračovalo z minulého roku. Ve většině případů došlo 
k vytvoření dvojice klient – dobrovolník, ve dvou případech vznikla trojice (dva dobrovolníci a jeden 
klient).  
 
 Kontakt na projekt v jednom případě inicioval sám klient. Ve dvou případech požádali o účast 
klienta v Latě rodiče. Pět klientů pocházelo ze Střediska výchovné péče. V 10 případech byl klient 
přijat na doporučení kurátora pro mládež.   
 
 Důvody účasti klienta v Latě byly: trestná činnost, záškoláctví, výchovné problémy ve škole, 
špatný prospěch ve škole, problematický kontakt s vrstevníky, příslušnost k závadové partě, 
disharmonická rodina, vazba, experimentování s drogami, závislost na alkoholu, fyzické i psychické 
týrání. 
 
 Délka kontaktu byla ve 4 případech kratší než šest měsíců, 3 klienti byli zapojeni v projektu po 
dobu delší než šest měsíců. V ostatních případech byli klienti zapojeni do projektu ve druhé polovině 
roku 1998 a jejich kontakt s Latou bude zřejmě pokračovat i v roce 1999. 
 

Projekt: Příprava streetworkerů 
 

V roce 1998 proběhl zimní semestr (9. 10. 1998 – 5. 2. 1999) dvousemestrálního kurzu „Příprava 
streetworkerů“. 
 11 účastníků absolvovalo přibližně 85 vyučovacích hodin přednášek a seminářů, vedených 9-ti 
odborníky. 
 Letní semestr se bude realizovat formou praxe v terénu. Dopad na rizikovou mládež bude možno 
vyhodnotit až po ukončení celého kurzu. 

 

(* V součtu není zahrnut projekt Povodeň, který pracuje s 50 – 100 rodinami)  
 

 

Závěr 
 

  V Brně a okolí jsme jedinou organizací, která pracuje v takovém množství s dobrovolníky, 
vybírá je a odborně připravuje i pro jiné organizace. Chceme zahájit tradici dobrovolné a odborně 
vedené práce s mládeží a postupně rozšiřovat účast na řešení prevence kriminality a omezení 
rizikových faktorů u mládeže.  

Spolupracujeme s klienty při výkonu alternativních trestů. Naši dobrovolníci pomáhají řešit 
závažné situace, kdy klient odmítá autoritu dospělého člověka, která je nahrazena autoritou a 
působením vrstevníka (návrat do školy, k rodině, výběr povolání…). Dobrovolníci získávají cenné 
zkušenosti z praxe a počítáme s jejich zařazením v oblasti  sociální práce. 
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Působením vrstevníka (návrat do školy, k rodině, výběr povolání,…). Dobrovolníci získávají cenné 
zkušenosti z praxe a počítáme s jejich zařazením v oblasti sociální práce. 
 
 
 

Formy prezentace projektu 
 
- tiskové konference 
- regionální tisk a rádio 
- spolupráce s televizí na připravovaném dokumentu Lata   
- distribuce tiskovin 
- odborné semináře vlastní a navštívené 
- odborný tisk 
- internet 
- dotisk rozebrané knihy Oldřicha Matouška LATA 
 
 

Poděkování za podporu 
 
PHARE 
Katedře sociální práce a sociální politiky FSS MU  
Magistrátu města Brna 
Open  Society Fund v Praze 
Nadaci ROS 
Lucent Technologies Brno 
Lidové noviny 
MF DNES 
 
 
 
 
 
Finance  
 
Dárce Pro projekt Výše grantu v Kč 
Fond PHARE  289.633,-- 
Magistrát města Brna  68.000,-- 
Nadace ROS  99.000,-- 
Nadace ROS  75.000,-- 
Nadace ROS  75.000,-- 
Nadace při ČT Člověk v tísni  96.000,-- 
MV Prevence kriminality  249.000,-- 
Nadace ROS  162.000,-- 
Nadace Open Society Fund  20.000,-- 
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