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Popis realizace poskytované sociální služby 

Druh sociální služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb.,          

o sociálních službách,                 název:    POHODA 

 

Poskytovatel sociální služby:  

         o.s.Mosty – sociálně psychologické centrum 

         J.Skupy 2303/21, Most 434 01 

 

Adresa, kde je služba poskytována:  Žatec 438 01, Komenského alej 1532 

Komu je služba poskytována:                  

Mladí lidé ve věku 6 – 26 let, kteří: 

- tráví svůj volný čas pasivně, neorganizovaně, např. touláním na ulici, v parcích, s partou či jinak,  

- nechtějí nebo se nemohou účastnit placených kroužků a podobné nabídky volnočasových aktivit, 

- zažívají nepříznivé životní situace, omezující životní podmínky. 

Poslání : 

Posláním nízkoprahového klubu  POHODA je nabízet dětem a mládeži, která se ocitla v obtížné 

životní situaci - zázemí, podporu, poradenství a smysluplné využití volného času.  

 

Cíle služby: 

Pomáháme dětem a dospívajícím, kteří nevědí, jak trávit svůj volný čas, řeší problémy s rodiči, 

s vrstevníky nebo s učiteli, jsou ohroženi drogami, kriminalitou nebo nezájmem svého okolí. S klienty 

pracujeme v klubu POHODA v Žatci. Mluvíme s nimi, radíme jim, předáváme informace a taky spolu 

zaháníme nudu.  

Zásady poskytování služby 

- nízkoprahovost – prostředí blízké vkusu mladých lidí,  

                              - všechny sociální služby jsou poskytované zdarma bez požadavku pravidelné  

                                docházky a bez nutnosti zapojení se do připravených aktivit 

- dobrovolnost 

- respekt: respektovaní osobnosti, postojů, rozhodnutí a práv 

- anonymita: evidence pouze pomoci křestního jména či přezdívky, a to se souhlasem daného člověka 

- mlčenlivost: důvěrnost, nešíření informací 

 

ČASOVÝ ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY  

AMBULANTNÍ SLUŽBY:    celoročně 

Pondělí, středa, čtvrtek, pátek : 10,00 – 18,30 hod 

Úterý: 13,30 – 18,30 hod   

 

TERÉNNÍ SLUŽBY: celoročně  

Pondělí : 15,00 – 18,00 hod   (nebo dle potřeb uživatelů) 



 2 

Metody sociální práce:                                                                                                             

Pomoc je poskytována především prostřednictvím těchto základních  činností: 

a)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c)   sociálně terapeutické činnosti, 

d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Ukázka nabídky klubu:  

Výchovné činnosti:                                                                                                                     

Povídání u čaje                                                                                                             

Preventivní programy pro třídní kolektivy 

Vzdělávací činnosti:                                                                                                               

Všeobecně vzdělávací program (včetně doučování) 

Aktivizační činnosti: 

Šicí dílny pro začátečníky/pokročilé                                                                                             

Výtvarný kroužek                                                                                                                           

Hudební kroužek                                                                                                                                                          

Taneční kroužek                                                                                                                             

Stolní tenis, vzdušný hokej, kulečník aj.                                                                                       

Stolní společenské hry, soutěže, hry venku                                                                                  

Letní příměstský tábor  

Sociálně terapeutické činnosti: 

 Základní sociální poradenství - poskytuje mladým osobám potřebné informace, které 

pomohou k řešení jejich nepříznivé sociální situace  

 Učební program pro mladistvé pachatele trestných činů – jako preventivní opatření 

nebo probační program (ve spolupráci s pracovníky SPOD Žatec a PMS ČR Louny) 

 Motivační program (klient se dozví, v čem jsou jeho silné stránky a v čem je 

výjimečný) 
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 Doprovod a hrazení vstupného na kulturní a volnočasové aktivity 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 

 Asistence při jednání na úřadech, školách, vyhledávání práce atp. 

 Jednání s institucemi v zájmu klienta na základě zplnomocnění 

 

Terénní práce: 

 vyhledávání klientů  - sociální práce „na ulici“ , akce mimo klub 

! Klienti služeb mohou využít návazných sociálních služeb – pokud je třeba, pracujeme s rodinami  

(PROGRAM RADDAR). 

KONTAKT NA VEDOUCÍ SLUŽBY: K.MALÁ - 774680013 


