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Úvod 

V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DoPatra od počátku fungují 2 

nízkoprahové kluby usilující o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže od 6 do 26 

let. Klub Čásek 6 – 12 let a klub Čas 13 – 26 let. Od 1. 1. 2017 je toto rozdělení pouze interní 

záležitostí a NZDM DoPatra je registrováno jako jedna sociální služba. V NZDM chceme 

nabídkou bezpečného prostoru a sociálních služeb pro smysluplné trávení volného času 

předcházet rizikům spojeným s nepříznivou sociální situací uživatelů. 

 

 

Poslání 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra nabízí podporu a pomoc při změně v 

životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 

26 let. Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme být 

dětem, mládeži a mladým dospělým ze sociálně vyloučené lokality nebo ohrožené sociálním 

vyloučením nápomocni, aby dosáhli příležitostí a možností, které by jim pomohli plně se 

zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je 

ve společnosti považován za běžný. 

 

 

Činnosti 

Služba je poskytována v souladu s právní úpravou dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách a 

naplňuje činnosti dle Standardů kvality sociálních služeb.  

 

Činnosti vyplývající ze zákona: 

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- Sociálně terapeutické činnosti  

- Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů  

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

 

 

 

V roce 2018 navštívilo NZDM DoPatra celkem 126 dětí, mládeže a mladých dospělých ve 

věku 6 – 26 let, z nichž 113 bylo uživatelem služby.  Bylo poskytnuto celkem 9 058 služeb při 

4 652 kontaktech. Z poskytovaných služeb uživatelé nejvíce využili zajištění podmínek pro 

přiměřené vzdělávání (pomoc se školou), práce se skupinou C (aktivity ve skupině, taneční a 

dramatický kroužek Děti z města), akce (veřejné akce, soutěžní odpoledne apod.), 

volnočasové aktivity (výtvarné činnosti, volnočasové činnosti, práce na PC) či kontaktní 

rozhovor.  



 
 
 

Některé aktivity proběhly i mimo prostory NZDM. Uživatelé nejčastěji projevují zájem o 

návštěvu víceúčelového sportovního hřiště. Během prázdninového provozu jsme 

zaznamenali v NZDM nejmenší počet kontaktů z celého roku, z důvodu velmi teplého počasí 

a nízké nezaměstnanosti, díky které mělo mnoho uživatelů z klubu Čas brigádu. Proto se 

uskutečnil jen jeden výlet, a to do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Tento výlet byl 

financován z odměny, kterou jsme získali za účast v celorepublikové akci Ukliďme svět, 

ukliďme Česko 2018, do které jsme se zapojili v dubnu tohoto roku, a to hned dvakrát, jak 

s uživateli z klubu Čas, tak i s klubem Čásek. 

V průběhu roku se realizovaly preventivní akce zaměřené na environmentální výchovu, 

šikanu, dopravní výchovu, zásady bezpečnosti chování o prázdninách a nejen o nich, rizika 

internetu, lásku – sex – přátelství, plánované rodičovství a antikoncepci, etiketu a zásady 

slušného chování či zdraví a zdravé stravování. 

NZDM DoPatra pořádalo v roce 2018 dvoje dny otevřených dveří spojené s výstavou. 

První velikonoční výstavu navštívilo cca 170 osob. Vánoční výstava byla pro veřejnost 

přitažlivější, neboť se jí zúčastnilo 270 osob, což je o sto více. Návštěvníci přicházeli 

především z řad základních a mateřských škol v Novém Bydžově a mohli si prohlédnout jak 

výrobky uživatelů, tak i prostory NZDM DoPatra a získat informace o poskytovaných 

službách. 

Na jaře jsme se zapojili do výtvarné soutěže, kterou pořádal místní DDM Nový Bydžov na 

téma „ Nakresli pohádku“. Soutěž byla určena jednotlivcům i kolektivům MŠ a ZŠ. Dne 

25.5 2018 odborná porota posoudila a ohodnotila všechna umělecká díla, která byla 

následně měsíc vystavena v budově DDM.  Příjemným překvapením byla výhra naší 

uživatelky, která se umístila na prvním místě ve III. kategorii.   

Ve spolupráci se Základní školou Palackého jsme opět v době podzimních prázdnin 

uspořádali akci pro veřejnost Naši kamarádi strašidla III., kterou navštívilo 450 návštěvníků, 

kteří si prohlédli výstavu na téma Naše česká strašidla a prošli stezkou odvahy ve sklepních 

prostorách školy. Nejvíce návštěvníků přišlo opět ze základních a mateřských škol.  

Ani v rámci tanečního a dramatického kroužku Děti z města jsme nezaháleli. V dubnu 

jsme se účastnili taneční soutěže Amen Khelas 2018 v Jihlavě, ve které se tanečně utkalo 

dvacet skupin z různých nízkoprahových zařízení v České Republice. V soutěži jsme uspěli – 

uživatelé z kroužku Děti z města získali výhru a pohár za krásné třetí místo a navíc speciální 

cenu poroty. O měsíc později jsme se účastnili nesoutěžní taneční přehlídky Skok za krokem 

2018, která se konala v Chlumci nad Cidlinou. Zde se žádné ceny nerozdávali, ale spokojení 

jsme si odvezli nové nápady a postřehy od ostatních tanečních skupin, jejichž vystoupení 

jsme sledovali. V září jsme byli pozváni na veřejnou kulturní akci, kterou pořádalo město 

Nový Bydžov ve spolupráci se spolkem Triangl Strašidelný park, kde jsme opět představili 

taneční sestavy, které jsme se v klubu naučili. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Klub Čásek 

 

Klub Čásek je určen pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 12 let. 

V roce 2018 ho navštívilo 51 zájemců a uživatelů, proběhlo 1 610 kontaktů, při kterých bylo 

poskytnuto 3 737 služeb. 

 

 

Klub Čas 

 

Klub Čas je určen pro mládež a mladé dospělé v nepříznivé sociální situaci ve věku 13 

– 26 let. V roce 2018 ho navštívilo 75 zájemců a uživatelů, proběhlo 2 159 kontaktů, při 

kterých bylo poskytnuto 5 321 služeb. 

 
 

Otevírací doba klubu  
 

Pondělí (Čásek) 14:00 – 18:00 

Úterý (Čas) 14:00 – 18:00 

Středa (Čásek) 14:00 – 18:00 

Čtvrtek (Čas) 14:00 – 18:00 

 

 

Individuální poradenství 
 

 

 

 

 

 

Statistiky docházky od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 8:00 – 16:00 

Hledaná data Počet záznamů 

  muži ženy   celkem 

Počet unikátních uživatelů 81 45   126 

Počet prvních kontaktů 32 21   53 

Počet kontaktů 2 404 1 367   4 652 

Počet vykonaných služeb 5 675 3 383   9 058 

Kolika uživatelům poskytnuta služba 81 45   126 



 
 
 

Počet unikátních uživatelů v jednotlivých měsících 

 

 

Počet prvních kontaktů v jednotlivých měsících  

 



 
 
 

Počet kontaktů v jednotlivých měsících  

 

Počet vykonaných služeb v jednotlivých měsících  



 
 
 

 

Statistiky služeb docházky od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

Druhy sociálních služeb Počet poskytnutí 
Kolika uživatelům 

poskytnuto 

  Muži Ženy   Celkem Muži Ženy   Celkem 

Základní činnosti 140 86   226 37 22   59 

Výchovné, vzdělávací  
a aktivizační činnosti 3 860 2 547   6 407 63 39   102 

Zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím  761 225   986 60 29   89 

Sociálně terapeutické činnosti 674 342   1 016 64 34   98 

Pomoc při uplatňování práv 
 a oprávněných zájmů 240 183   423 46       29   75 

Celkem 5 675 3 383   9 058 nelze nelze   nelze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální obsazení 

Provoz zařízení zajišťovali čtyři pracovníci: 

 Ing. Štěpánka Holmanová – ředitelka organizace Duha o.p.s. 

 Bc. Hana Řeháčková, DiS. 

 Veronika Wajsová – pracovník v sociálních službách 

 Štefan Bužo – pracovník v sociálních službách 

 

Výroční zprávu zpracovali: 

 Veronika Wajsová 

 Štefan Bužo 

 

V Novém Bydžově dne 8. 1. 2019 


