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Název realizovaného programu:
STATION17 NZDM PREVENT
Spálená 727, 38801 Blatná,
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Prevent 99 z.ú.
Heydukova 349,
386 01 Strakonice
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17 je sociální služba
poskytovaná podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
V roce 2016 využívalo služeb NZDM 65 dospívajících z Blatné a okolí. Větší část
dospívajících si přišla pro konkrétní poradenství a podporu v okamžiku, kdy se
ocitli v náročné životní situaci. Volnočasové aktivity využívali klienti v roce 2016
méně často než v předchozích letech. Celkem jsme v minulém roce napočítali 1235
návštěv.
NZDM plní tyto úlohy. Zajišťuje bezpečné prostředí k trávení volného času, je
místem, kde se neužívá alkohol, drogy a netoleruje se agrese. Připravenými
aktivitami podporuje smysluplné trávení volného času. Přednáškami a prací se
skupinou obsahuje témata z oblasti primární prevence. Je místem, kde se
s klientem pracuje individuálně na jeho zakázce. Tedy na řešení jeho nepříznivé
životní situace.
V roce 2016 poskytli pracovníci 180 pedagogických a výchovných intervencí a 115
individuálních konzultací. Z volnočasových služeb byla 332 krát využita zkušebna a
334 krát ostatní volnočasové aktivity.
Nejčastějšími tématy se kterými klienti přicházeli, bylo záškoláctví, dokončení školy,
osamostatnění se, první zaměstnání, útěky z domova a dívky pak specificky
s tématem nechtěné těhotenství. Dlouhodobě se u dospívajících zaměřujeme na
zneužívání alkoholu a marihuany, které se v cílové skupině NZDM objevuje
poměrně často. Aktivně spolupracujeme s terénním programem Jihočeský
streetwork Prevent, jehož pracovníci klub pravidelně navštěvují. Ve Stationu 17
proběhlo několik preventivních besed s tématikou rizik zneužívání marihuany a
alkoholu.

Prevence
Na realizaci preventivních aktivit spolupracujeme se ZŠ T.G.M a SOŠ Blatná.
Preventivní aktivity pro školy lektorují odborníci z jiných organizací, kteří se věnují
konkrétnímu rizikovému chování. Station 17 zapůjčuje prostory. Jedná se o naši
kontaktní metodu. Žáci, potenciální klienti NZDM se tak mohou seznámit s prostory
klubu.
Preventivní aktivity pro klienty NZDM pak vedou pracovníci zařízení nebo terénní
pracovníci Jihočeského streetworku Prevent (JSP).
V roce 2016 proběhly 2 besedy pro SOŠ Blatná s externími lektory z JSP a
Rozkoše bez rizika. Pro ZŠ T.G.M proběhly besedy pro 4 třídy na téma rizika
užívání drog. Dvě pod metodickým vedením organizace Člověk v tísni za využití
filmu Katka a dvě pod vedením externího lektora Tomáše Auterského.

Projekt „tréninkový stánek“
V reakci na situaci, kdy se mezi klienty objevují témata práce a uplatnění, jsme
minulý rok začali s mladými lidmi vytvářet projekt „tréninkového stánku“. Jedná se o
prodejní stánek s rychlým občerstvením, kde mladí lidé získávají praktické a
nezřídka i první pracovní zkušenosti. Projekt jsme v průběhu tohoto pololetí dovedli
do finální podoby, je metodicky ukotven a popsán a jsou jasně definovány jeho
pedagogické cíle. Stánek byl tento rok k vidění na Studentském dni v Blatné, při
amatérském triatlonu „Železný adiktolog“ v Českých Budějovicích a na Adventních

trzích na zámku v Blatné. Projekt stánku je koncipován tak, že si sám vydělá na svůj
provoz.

Další aktivity
V září jsme jako každý rok oslovovali základní a střední školy v Blatné s cílem
informovat žáky (potenciální klienty) o službách NZDM. Školy si mohly vybrat mezi
prezentací NZDM ve škole, nebo návštěvou v zařízení.
V létě
se
2
vybraní
klienti
zúčastnili
česko-německého
projektu
GRANZGAENGERS. Jednalo se o 5 denní zátěžový výjezd zaměřený na práci
s uživateli marihuany. Zátěžový týden probíhal v Německu. Projekt postavili,
metodicky zaštítili a odlektorovali pracovníci sdružení PREVENT99, Jupiter e.V. a
německé policie.
V září, během týdne nízkoprahových zařízení, uspořádalo NZDM akci pro širší
veřejnost s názvem STATION IN ACTION. Aktivity probíhaly v parku u ZŠ J.A.K.

Personální obsazení
Martin Klajn DiS., vedoucí zařízení, 0,5 úvazku
Mgr.Šárka Poláčková, režimová a volnočasová pracovnice, 0,6 úvazku
Bc.Michaela Čermáková DiS., sociální pracovnice, 0,5 úvazku
Bc. Markéta Bendová, volnočasová a režimová pracovnice, 0,6 úvazku, (ukončeno
k 31.3.2016)
Mgr.Veronika Stachová, sociální pracovnice, 0,4 úvazku, (nastoupila k 1.8.2016)
Ke konci roku 2016 byla celková výše úvazků 2 (4 pracovníci, včetně vedoucího).

Data a statistika
věková hranice pro klienty:
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Od výše uvedené otevírací doby se odvíjí pracovní doba zaměstnanců. Kromě
přímé práce s klienty je v jejich pracovní náplni administrativa, vzdělávání,
supervize, porady, plánování, příprava preventivních témat a udržování zázemí
nutného pro chod zařízení.

POČTY NÁVŠTĚV

Celkový počet kontaktů
(návštěv)
Průměrný počet klientů
(jednotlivých lidí) za měsíc
Počet klientů, kteří využívají
NZDM
Tab.1

2012

2013

2014

2015

2016

1372

1760

2013
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NÁZEV SLUŽBY

VÝVOJ POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH SLUŽEB

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

kontaktní práce
situační intervence
doučování
volnočasové aktivity
hudební zkušebna
poradenství /
ind.práce s klientem
skupinová práce
informační servis
preventivní programy

1051
45
23
599
523

1571
24
23
766
640

1919
60
6
1076
513

1456
61
7
812
496

1167
9
5
334
332

36

108

75

177**

112**

87
109
24

88
55
17

248
42
31

212
69
31

77
47
42

CELKEM

2497

3292

3970

Tab. 2

3321

2125

** od 2015 vykazujeme jednotně INDIVIDUÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM což je součet poradenství a
práce na zakázce klienta (individuálního plánu)

Z tab.1 a Grafu 1 vidíme, že se od roku 2014 postupně snižuje počet návštěv v NZDM.
Z grafu 2 zároveň vidíme, že počet dospívajících, kteří využili služby nízkoprahového
zařízení je podobný jako v předchozích letech. Tento fenomén odráží skutečnost, že se
v posledních dvou letech proměnila skladba klientů. Uživatelé služby dospěli do věku,
kdy řeší existenciální otázky jako je dokončení školy, odchod z rodiny a první
zaměstnání. Volný čas si již dokáží organizovat sami a nepotřebují jej trávit tak často
v NZDM. Do zařízení si přicházejí pro poradenství, při řešení konkrétních problémů.
Velká část těchto „starších“ klientů zároveň užívá marihuanu a ve větší míře alkohol. To
generuje problémy v osobním životě, škole a zaměstnání. Právě ty, jsou často řešeny
v individuálních konzultacích a poradenství.
Při pohledu na Tab.2 vidíme pokles poskytovaných služeb, což je odrazem nižšího počtu
návštěv. Je také patrný výrazný pokles poskytování situačních intervencí a doučování.
Dospívající navštěvující NZDM nemají takovou potřebu vymezovat se v zařízení vůči
pravidlům, nedochází k jejich porušování. Snižuje se tím počet situačních intervencí,
kterými na ně pracovníci reagují. Stejně tak v případě dokončení školy používají
pracovníci spíše motivaci a podporu před samotným doučováním klientů.
V roce 2016 leželo těžiště NZDM v poskytování odborného poradenství v obtížných
životních situacích klientů oproti poskytování bezpečného prostoru a volnočasových
aktivit. Pro rok 2017 předpokládáme navázání mladší skupiny klientů a postupný návrat k
vyváženému poskytování volnočasových aktivit a poradenství.

V Blatné 12. 1. 2017

Martin Klajn, DiS.
vedoucí nízkoprahového zařízení

