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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO (NZDM 

ZRNKO)  

 

Okamžitá kapacita: 4 uživatelé při individuální práci, 15 uživatelů při 

skupinové práci 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín vytváří pro děti a mládež ve věku  

6 – 26 let podmínky pro žádoucí trávení volného času (ping pong, dílna fotbalu, dílna boxu, tvoření, 

zajímavá témata k povídání…). Najdeš zde bezpečné a podnětné prostředí, poznáš nové kamarády, 

zahraješ si spoustu her, nebo si můžeš jenom popovídat s pracovníky. Rádi Tě vyslechneme, 

poradíme a pomůžeme.   

Během otevírací doby můžeš kdykoliv přijít a odejít. Máš právo zůstat v anonymitě, nejsi povinen 

poskytnout pracovníkům nízkoprahového zařízení své osobní údaje.  

Sociální služba NZDM Zrnko je poskytována bezplatně.  

Poslání nízkoprahového zařízení: 
 

O co nám jde? 

 Poskytnout dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, které se ocitají v nepříznivé sociální a 

životní situaci nebo jsou touto situací ohroženi, bezpečné prostředí.  

Co nabízíme? 

 Podporu hodnot, které máš, odbornou pomoc při změně ve Tvém dosavadním 

způsobu života, pomoc při vytváření podmínek pro začlenění mezi vrstevníky a do 

společnosti. 

Pro koho tu jsme? 

 Jsme tady pro všechny děti a mládež bez ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání, 

životní styl apod. Bereme Tě takového, jaký jsi. 

Jak fungujeme? 

 Zdarma 

 Anonymně 

 Ambulantně (můžeš do Zrnka kdykoliv přijít a kdykoliv odejít) 
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Naše motto zní: 

 Nechceš být sám venku? Bav se s námi v Zrnku. 

Cílová skupina:  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO je určené dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let. 

Mladší děti (6 - 10 let), starší děti (11 - 15 let), dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let).   

Nízkoprahové zařízení je určeno dětem a dospívajícím, kteří:  

 vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,    

 pochází z dysfunkčních rodin,  

 žijí v sociálně vyloučených komunitách,  

 pocházejí z etnické menšiny,  

 jsou ohrožené (šikanou; zneužíváním; diskriminací; nízkým ekonomickým statusem rodiny; 

nejsou začleněny do skupiny svých vrstevníků atd.).  

Cíle:  

Jednotlivé cíle služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko navazují na cíle Charity Vsetín 

a vychází z poslání nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko.  

 pomoc a podpora při řešení aktuálních i „dlouhodobých“ problémových situací,  

  vytvářet podnětné prostředí a nabídnout možnost rozvoje schopností a dovedností,   

 vytvářet příležitosti pro sžívání se dětí různých skupin (věkových, národnostních atd.), 

 podpořit sebedůvěru dětí a mládeže,   

 nabídnout dětem a dospívajícím další možnosti smysluplného trávení volného času.  

Rozsah služby:  

 situační intervence   

  pomoc s přípravou do školy (psaní domácích úkolů, referáty, projekty)   

 rozvoj kognitivních a motorických dovedností, hygienických a společenských návyků   

 volnočasové aktivity   

 dílny (sportovní, taneční, kreativní)  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

 poradenství   

  pomoc v krizi   

 případová práce  

 informační servis   

 kontakt s institucemi, doprovod   

 práce s blízkými osobami  
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Činnosti:  

 sociální poradenství,   

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,   

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,   

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,   

 sociálně terapeutické činnosti.  

Poskytování sociálních služeb ZRNKA vychází z následujících principů:  

 Princip nízkoprahovosti – služba je realizována tak, aby umožňovala zájemci/uživateli 

maximální přístupnost. Průběžně usilujeme o odstraňování případných časových, 

prostorových, psychických, sociálních a finančních bariér. Na zájemce/uživatele služby jsou 

kladeny minimální požadavky. Poskytování sociálních služeb nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež je bezplatné.  

  Princip volného vstupu – zájemce /uživatel může během otvírací doby kdykoliv přijít  

a kdykoliv odejít.  

  Princip dobrovolnost – pracovníci respektují rozhodnutí zájemce/uživatele o rozsahu služby 

a využívání aktivit nabízených nízkoprahovým zařízením.  

 Princip individuálního přístupu – pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby 

jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika (věková, 

charakterová, mentální, osobnostní atd.).  

 Princip anonymity – zájemce/uživatel má právo zůstat v anonymitě, není povinen 

poskytnout pracovníkům nízkoprahového zařízení své osobní údaje. Pracovníci mohou po 

uživateli vyžadovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro kvalitní a odborné poskytování 

sociálních služeb nízkoprahového zařízení. Do své dokumentace má zájemce/uživatel právo 

nahlížet.  

 Princip mlčenlivosti – pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 101/2000 

Sb., O ochraně osobních údajů.  

 Princip dodržování práv – pracovníci respektují práva zájemců/uživatelů nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež.  

 Princip flexibility – nabízené služby se přizpůsobují aktuálním potřebám zájemců/uživatelů.  

  

 


