
 

  

 

 

 

Estonsko 
 

 

 

 

1 

 
 
 

 

 

 

2 

 
 
 

 

3 

 
 
 

 

 

 

4 

Slovensko 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 

 

3 

 
 
 

 

 

4 

Švédsko 

 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

Portugalsko 
 

 

1 

 
 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ  

PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ 
 



 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

2 

 

ato str 

 

 

 

  



 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

3 

 

 

SLOVO ÚVODEM 
 

Dostává se Vám do rukou publikace, která vznikla jako jeden z výstupů projektu 

Vyuţití mezinárodních zkušeností pro zvýšení zaměstnatelnosti mladých ohroţených 

nezaměstnanost, registrační číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00364. Projekt trval dva roky a 

za tu dobu jsme navštívili organizace ve čtyřech zemích: v Estonsku, na Slovensku, 

ve Švédsku a v Portugalsku. Kromě této aktivity jsme také hostili čtyři zahraniční 

kolegy, se kterými jsme v našem zázemí probírali různé nástroje, díky kterým je 

moţné lépe pracovat s cílovou skupinou. Snaţili jsme se o přenos inovativních 

prvků pro práci s cílovou skupinou. Co by to ale bylo za získávání zkušeností, kdyby 

nebyly pohotově připravené k praktickému vyuţití. Proto vám také předkládáme 

tuto publikaci, ve které naleznete nejzajímavější projekty ze zahraničí. Na našich 

pilotních bězích s cílovou skupinou byla většina nástrojů také vyzkoušena a věříme, 

ţe i vy zde můţete načerpat zajímavé informace. Společně se zahraničními kolegy 

bylo naším cílem vytipovat a vybrat některé projekty či programy ze zahraničí, ve 

kterých jsou vyuţívány dobře fungující nástroje a techniky práce, o nichţ si 

myslíme, ţe by mohly fungovat i v našich podmínkách. 

Publikace je rozdělena do kapitol podle jednotlivých zemí. Kaţdá kapitola je 

uvedena stručným přehledem hospodářsko-ekonomických reálií v kontextu 

sociálního systému. Následně je vţdy popsán vybraný projekt s popisovanými 

nástroji, které by bylo moţné přenést i do našich podmínek. 
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KOMU JE BROŢURA URČENA 

Broţura je určena lidem, kteří pracují s cílovou skupinou, tedy s mladistvými ohroţenými na 

trhu práce. Ti obvykle spadají do kategorie sociálně či zdravotně znevýhodněných 

v pracovním procesu. Okruh lidí, který s nimi pracuje a jemuţ můţe být tato publikace 

uţitečná, není nijak ohraničen. Jedná se o zástupce z řad samosprávy, ze sociálních 

odborů, zaměstnance různých NNO nebo sociální pracovníky. Není ale vyloučeno, ţe si 

své čtenáře najde i mezi lidmi, kteří se s CS jen potkávají, nebo ji vyuţijí ve vzdělávacích 

institucích. 

VYSVĚTLIVKY 

Pouţívané nástroje: V našem pojetí můţe jít o systém metod práce, postupů, různých 

programů, které při práci s cílovou skupinou efektivně fungují a pracují na společném cíli: 

pomoci mladistvým ohroţeným na trhu práce k zorientování se či snadnějšímu uplatnění. 

Projekt: Jedná se o ohraničený soubor aktivit, které probíhají v dané organizaci. 

Hospodaření: Jde o informativní údaje, jejichţ cílem je dát čtenáři rámcový kontext ve 

vztahu k okolí. Nebylo vţdy moţné sestavit podrobný rozpočet projektu, ale vţdy jsme 

snaţili o získání alespoň minimálního mnoţství informací, které mohou slouţit pro jasnou 

představu. 

NNO: zkratka pro nevládní neziskovou organizaci 

EU: Evropská unie 

Cílová skupina: Hovoří o skupině, pro kterou je projekt vytvořen. Respektive jde o soubor 

podpořených osob. 

KA: klíčová aktivita 

PODĚKOVÁNÍ 

Rádi bychom touto cestou poděkovali partnerům z tuzemska i ze zahraničí, dále také 

našim lektorům, kteří se valnou měrou na publikaci podíleli. Samozřejmě velký dík patří 

týmu, který publikaci zpracovával. 
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O PROJEKTU 

Projekt „Vyuţití mezinárodních zkušeností pro zvýšení zaměstnatelnosti mladých 

ohroţených nezaměstnaností“ číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00364, v rámci kterého můţete 

studovat v této publikaci, je mezinárodním projektem zaloţeným na sdílení zkušeností       

při práci s CS mladí znevýhodnění na trhu práce. Projekt byl zahájen 01. 12. 2012                  

a ukončen bude 30. 11. 2014.  

Ţadatelem projektu byla organizace AMA - Asociace manaţerů absolventů, ale na projektu se podílelo 

dalších 8 partnerů z České republiky a ze zahraničí: 

Španělsko - Villa Ramadas International Treatment Centre 

Estonsko - NGO Tartu Catholic Education Centre 

Švédsko - SISU Idrottsutbildarna 

Slovensko – Nitra Community Foundation 

ČR - Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240 

ČR - KOUS Vysočina 

ČR - Proxima Sociale, o. s. 

ČR - Spolu dětem o.p.s. 

Obecným cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a sníţení nezaměstnanosti mladých, 

kteří jsou handicapováni při vstupu na trh práce. Konkrétním cílem projektu je přenést      

do ČR inovace a inovativní nástroje do aktivit podporujících zaměstnatelnost osob z CS   

ze Slovenska, Estonska, Švédska a Portugalska. Tyto inovace a inovativní nástroje byly 

implementovány do kaţdodenní činnosti a projektů projektových partnerů i dalších přímo 

spolupracujících organizací, pilotně byla ověřena jejich funkčnost a dále byly šířeny mezi 

další organizace patřící do cílové skupiny organizací.  



 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

6 

 

Projekt je cíleně zaměřen na přenos inovací ze čtyř zemí EU do ČR. Jedná se o inovativní 

nástroje, které v zahraničí při práci s CS osob dosahují větší účinnosti neţ dosud vyuţívané 

nástroje v ČR. Dále je projekt inovativní v komplexním přístupu k CS osob, přistupuje k nim 

podle skutečných potřeb vzhledem k problému nezaměstnanosti, nevytváří tedy ani 

pozitivní, ani negativní diskriminaci (viz téţ popis cílových skupin). Inovativnost projektu 

spočívá i v širokém zapojení českých partnerů a celé řady organizací z CS jiţ při přípravě 

projektu. Dále je projekt inovativní v tom, ţe nerozlišuje organizace podle formy a 

umoţňuje zapojení do projektu jak organizacím zřízeným samosprávami, tak i NNO. Dětské 

domovy jsou většinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, existuje ale řada dětských 

domovů, které jsou NNO.  

Specifikem projektu je i zaměření na prevenci, tedy přípravu na vstup na trh práce a 

alespoň částečné nebo úplné odstranění hendikepu, který osoby z CS při příchodu na trh 

práce mají. Příznačná je i otevřenost projektu. Ţádná organizace, pokud splňovala kritéria 

daná výzvou, nebyla dopředu z moţnosti zapojit se do projektu vyloučena. Dopředu nebyl 

ani vyřazen ţádný z okruhů problémů CS osob související s jejich uplatněním či problémem 

nezaměstnaností.  

V rámci projektu byly nastaveny 3 klíčové aktivity: 

Číslo aktivity: 01  

Název klíčové aktivity: Vývoj inovativních nástrojů k řešení problémů cílové skupiny  

projektu a jejich přenos do ČR 

Aktivita se uskutečňovala po celou dobu projektu, realizoval ji odborný tým sloţený 

z vedoucího pracovníka a ze 4 odborníků (metodiků). V rámci této aktivity jsme s lidmi     

ze zapojených NNO navštívili všechny partnerské země, sbírali jsme novinky, nápady a 

zdokonalení, které bychom mohli následně předávat u nás. Dále jsme v rámci jednoho 

týdne pozvali do ČR všechny vhodné odborníky ze zahraničí. Titíţ experti vedli workshopy 

a diskusní krouţky na téma práce s CS v konkrétních podmínkách.  
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Číslo aktivity: 02  

Název klíčové aktivity: Šíření výstupu projektu  

V době týdenních soustředění byly realizovány v různých lokalitách čtyři mezinárodní 

jednodenní semináře za účasti zahraničního experta. Semináře měly informační část, 

informace o projektu a jehoaktivitách a vzdělávací část zaměřenou na přenos 

inovovaných nástrojů vyvinutých v KA 01 do praxe. Další výstupem z této aktivity je 

mezinárodní dvoudenní konference v září 2014. Poslední částí jsou vzdělávací a hodnotící 

workshopy organizací zapojených do projektu. Chceme přenést zahraniční nástroje        

do běţných činností a programů organizací pracujících s CS. Máme v úmyslu především 

podrobně seznámit relevantní pracovníky s inovovanými nástroji vyvinutými v KA 01           

a následně svědomitě zhodnotit přenos inovací. 

Číslo aktivity: 03  

Název klíčové aktivity: Pilotní ověřování inovovaných nástrojů  

Ve dvou bězích byl pilotně realizován inovovaný vzdělávací specifický program vyvinutý 

ţadatelem a obohacený o zahraniční zkušenosti. Kaţdý běh se skládal z 6 víkendových 

soustředění. Jednotlivých setkání se účastnilo 10 – 15 mladých lidí. Vzdělávací program 

vykazoval čtyři samostatné bloky (moduly):   

1. sociální dovednosti potřebné k integraci do společnosti, 2. sociální dovednosti potřebné 

k uplatnění se na trhu práce, 3. vše o penězích a cenách, rozpočtová gramotnost a 4. 

rodinná bilance. Viz více v metodické příručce vydané na podzim 2014. 

Konkrétní výstupy z projektu: 

Modulový specifický vzdělávací program  - dokumentace programu obsahuje: 

 podrobný popis koncipovaný tak, aby jak jednotl ivé moduly, tak i  

jednotl ivé nástroje mohly být pouţitelné samostatně  

 metodiky, pracovní postupy, výukové pomůcky 
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 popis zahraničních projektů a programů, ze kterých bylo čerpáno a zkušenosti         

s jejich aplikací v podmínkách ČR  

 zhodnocení přínosu inovací pro řešení problému CS osob s nezaměstnaností. 

Příručka dobré praxe - obsahuje kromě základních údajů o realizaci projektu: 

 vţdy popis zahraničního projektu s rozborem aplikovatelnosti v ČR (včetně 

specifikace inovativního nástroje aplikovatelného v ČR) 

 popis aplikace zahraničního projektu v ČR včetně rozboru jeho přínosu, metodik a 

pracovních postupů a příklad dobré praxe (příklad úspěšného zavedení v ČR) 

 minimálně 16 zahraničních projektů, ze kterých bylo v ČR aplikováno minimálně 16 

inovativních nástrojů 

 rozsah minimálně 100 stran A5 

 Příručka je šířena v elektronické podobě na CD nosičích a je umístěna ke staţení 

na www stránkách ţadatele i českých partnerů. 
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Estonsko 
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Rozloha: cca 45 000 km2 (což je cca 57 % z celkové rozlohy ČR) 
Počet obyvatel: 1,3 milionu (což je cca 12 % počtu obyvatel ČR) 
Měna: euro 
Oficiálním jazykem je estonština. V zemi se ale také mluví rusky. 
Země je rozdělena na 15 samosprávných celků (krajů). 

Estonsko je nejsevernější z pobaltských států, které získalo zpět svoji nezávislost rozpadem Sovětského 

svazu v roce 1991. Estonsko je přímořská, převážně rovinatá země s mnoha jezery a ostrovy. Velkou část 

území tvoří zemědělská půda a lesy.  

Sociální oblast 

V Estonsku oproti našim podmínkám je jeden základní rozdíl. Není zde platná legislativa vymezující 

standardy kvality v této oblasti, existuje tu však zákon, který určuje základní rámce. Obecně ale sociální péče 

není zákonem příliš ukotvena, nejsou dána jasná pravidla. Organizace mají tedy poměrně volné pole 

působnosti, jsou však regulovány judikaturou a dalšími institucemi. Dávky na sociální oblast nemají 

centralizovaný systém, jdou přímo do městských úřadů. Ty z těchto peněz financují vše potřebné. Například 

ve druhém největším estonském městě Tartu je v kompetenci sociálního odboru 55 sociálních služeb (8 

z nich je pod sociálním odborem, 20 služeb je vytvářeno přímo městem, 22 služeb je vytvářeno neziskovými 

organizacemi). Vše je placeno úřadem. Sociální odbor musí obsloužit všechny sociální oblasti (poradenství, 

oblast ochrany dětí, oblast zaměřenou na seniory atd.) 

Dávky sociálního zabezpečení v Estonsku 

Výše dávky je odvozená od výše nákladů (byt, jídlo), poplatky na prvního člena rodiny, u druhého člena 

rodiny se pak dávka snižuje. Tyto dávky nyní získává asi 400 rodin v Tartu. V minulosti dávky pobíralo 

mnohem více lidí, v letech 2001 – 2002 však došlo k jejich výrazné regulaci. Důchod pro seniory činí cca 

300 euro. 

O ZŘÍZENÍ V ESTONSKU 

Oficiální název státu je Republika Estonsko 
 

 

Estonsko 
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Neziskový sektor 

Funguje ve velmi malé míře a jiným způsobem než v ČR. Neziskový sektor v Estonsku nemá příliš tradici. 

Například v sociální oblasti vše platí a řídí úřady, které si mohou na pokrytí určité služby najmout 

neziskovou organizaci.  

Školství v Estonsku 

Školní docházka je povinná. Zdroje pro školy: platy učitelů hradí stát, školám přispívá i místní úřad, mohou 

využívat i financí z nadací či vedlejší hospodářské činnosti (pronájem sálů apod.). V Estonsku se platí školné 

ve výši cca 30 eur/měsíc. 

Zaměstnanost  

V dubnu 2014 byla nezaměstnanost v Estonsku necelých 8 %. Poblíž ruské a lotyšské hranice se však 

procento nezaměstnaných zvyšuje. Fond nezaměstnaneckého pojištění získává peníze z platů zaměstnanců 

1,4 %, zaměstnavatel přidává dalších 0,6 %. Vyplácení podpory v nezaměstnanosti je obdobné jako u nás. 

Lidé, kteří pracovali minimálně 1 rok, mají nárok na podporu ve výši 50 % předchozího platu, maximálně 

mohou podporu čerpat po dobu ½ roku (v některých případech 1 rok), po 100 dnech se dávka snižuje          

na 40%. Ti, kteří předtím nepracovali, dostávají dávku 3, 26 eur denně.  Velké podpoře se těší rekvalifikace, 

jedná se o různé kurzy kariérové poradenství, Job kluby či motivační klub. 

Co nás zaujalo 

Státní informační systém je centralizovaný, místo občanského průkazu dostává každý občan  

tzv. ID kartu, díky níž se může podívat do svého vnitřního prostředí na internetu, kde najde veškeré 

informace od různých úřadů. Např. zjistí, kdy dostal dávky sociálního zabezpečení, informace z úřadu práce 

atd. Vše je tedy přehledně na jednom místě. Zde se najdou i výše všech platů, zahájení a ukončení 

jednotlivých pracovních poměrů apod. 

 

 

Estonsko   
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Popis organizace: 

Dětský domov vznikl v roce 1995 a provozuje jej 

nezisková organizace. Budova dětského domova je 

v provozu od roku 2001, je majetkem organizace 

nevidomých v Tartu a dětský domov si tento objekt 

pronajímá. Smlouva o pronájmu je uzavírána na období 

deseti let. Jedná se o soukromý dětský domov založený 

neziskovou organizací.  

Stěžejní pro program celého domova jsou tři typy 

aktivit: domov zabezpečuje především podmínky 

pro péči o děti, které nemají rodiče, nebo se o ně 

rodiče nestarají. Těmto dětem je k dispozici denní 

centrum s běžnými denními aktivitami. Další 

činností je provoz dětského domova, který 

navštěvují klienti zpravidla do ukončení 

středoškolské docházky. Někteří z nich poté také 

pokračují ve studiu na univerzitě. Aby se děti 

naučily fungovat v každodenním životě, má dětský 

domov k dispozici podporované bydlení. Zde mají 

obyvatelé domova později možnost zkusit postavit 

se na vlastní nohy. 

Jedná se o jeden z nepopulárnějších dětských 

domovů v regionu, který preferují i sami mladí. 

Úspěch tohoto domova je skryt v samotné 

organizaci práce. Napoví základní motto domova: 

„Dítě je ve středu zájmu, vychází se z potřeb 

dítěte.“. Domov sám se zcela vymyká  

 

 

 

 

 

nastavenému systému v Estonsku, vše probíhá 

v rodinném duchu. Všichni pracovníci dělají 

všechno, dítě si intuitivně vybírá svého učitele, 

není stanoven pevný rozvrh. Pouze se dodržuje 

jedno pravidlo, že se všichni schází jako v rodině 

v 7 hodin na večeři. Zásluhou tohoto domova byl 

již změněn zákon tak, aby více vyhovoval 

potřebám dětí a mladých v ústavní péči. Díky takto 

nastaveným podmínkám se méně než 10 % 

bývalých klientů zařízení vrací do systému sociální 

péče. V domově nyní žije 47 klientů. 

Cílová skupina: 

Domov zabezpečuje především podmínky pro péči 

o děti, které nemají rodiče nebo se o ně rodiče 

nestarají. Věková hranice dětí se pohybuje od 6 do 

18 (24) let, do ukončení školní docházky včetně 

univerzity. 

Typ zařízení:  

Jedná se o neziskovou organizaci. Zatímco ostatní 

dětské domovy jsou vesměs státní a chovají se 

podle nastavených norem státu, nezisková 

organizace má volnější ruce. 

Tartu Kristlik Noortekodu MTÜ – Tartu Christian Adolecent 

Home  

Era 2, 510 10 Tartu, Eesti  
Kristjan Pallav, www.tkn.cz 
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Hospodaření:  

Roční provozní náklady se pohybují okolo 500 000 

eur. Prostředky získávají ze státních zdrojů a       

od místní samosprávy, projekty nepíší, dalším 

zdrojem jsou sponzoři. 

Název projektu:  

Provoz hlavní budovy dětského domova v Tartu 

Popis projektu:  

Cílem projektu je zajistit náhradní výchovnou péče pro 

děti žijící mimo vlastní rodinu. Projekt se snaží zajistit 

prostředí podporující vzdělávání a výchovu směrující    

k plnohodnotnému zapojení do společnosti a vyplnit 

volný čas dětí prostřednictvím hudby a umění.  

Pouţité nástroje:  

 Pedagogická a výchovná činnost s výrazným 

zaměřením na kvalitní trávení volného času 

dětí. Speciální výchovné nástroje jsou hudba, 

zpěv, umění, sport. Je zde vynikající pěvecký 

sbor, uskutečňují se hodiny hudby a kurzy 

tance. Funguje také kulturní spolek, se kterým 

pořádají pravidelné kulturní akce a dosahují 

významných úspěchů. Někteří absolventi 

dětského domova si dokonce hudbu zvolili      

za své povolání.  
 Období odchodu ze zařízení je věnována 

dostatečně dlouhá doba. Příprava dětí na jejich 

osamostatnění a odchod do podporovaného bydlení 

v bytech probíhá kontinuálně a v době před 

odchodem je intenzivnější. 

 Startovací byty ve městech. Mladí lidé ve 

startovacích bytech žijí bez výrazné podpory a 

pomoci zaměstnanců domova, např. se nekonají 

pravidelná setkání se zaměstnanci domova. Pokud 

ale mladý člověk potřebuje pomoci a obrátí se na 

domov, rádi mu pomohou. 

 Individuální přístup k dětem. Domov je 

rodinného typu, klient si po příchodu ze školy 

intuitivně vybere, se kterým vychovatelem se budou 

věnovat školní přípravě. Přístup ke klientům je 

individuální a respektuje se jejich jedinečnost. 

 Jiný způsob organizačního zajištění organizace. 
Na klienty výchovně působí všichni dospělí, 

kteří jsou právě přítomni. Jedná se o koncept 

„řád v neřádu“, tudíž se i administrativní 

pracovníci mohou věnovat výchovné činnosti a 

pomáhat s provozem budovy. Např. ředitel se 

věnuje dětem, pečuje o zahradu, věnuje se 

tomu, co je aktuálně potřeba. Je důležité ubrat 

na formálnosti. 

 Společné večeře, které se konají vždy v 19.00. 

Denní volnočasové aktivity vyplývají z předem 

daného plánu a z možností klientů (dle jejich 

rozvrhu). Děti si svůj týdenní rozvrh vytváří a hlídají 

samy. Víkendy jsou volnější se zaměřením na 

odpočinkové a relaxační činnosti. Jediné pravidlo 

platí pro všechny, a to jsou právě společné večeře. 

 Jiný přístup vedení a řízení domova. Hlavní důraz 

se klade na vzdělání. Snahou všech pracovníků je, 

aby děti byly šťastné a měly možnost se maximálně 

rozvíjet ve všech směrech. Péče o děti nekončí 

koncem pracovní doby zaměstnanců. Zaměstnanci 

spoluvytváří jejich životní náplň. 

 Podpora socializace dětí v domově i mimo něj. 

Podporují se společné koníčky (hudba, umění). Děti 

si také rozšiřují sociální vazby mimo domov. 
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Inovace:                                   

 Období odchodu ze zařízení je věnována 

dostatečně dlouhá doba. Příprava na řešení 

každodenních situací a problémů by měla být 

postupná a dlouhodobá, zároveň se domov stará 

o to, aby mladý člověk opouštějící ústav měl již 

vytvořené určité zázemí „venku“, viz č. inovace 

2 a 6. 

 Startovací byty ve městech. Tento nástroj je 

inovativní mírou kontroly, byty nejsou v zařízení 

DD, ale jsou financovány městem, klienti se jistou 

měrou podílí na správě bytu, viz č. inovace 3. 

 Individuální přístup k dětem. Důvěra mezi 

klienty a vedením domova vyvolává větší míru 

zodpovědnosti u klientů. Společné večeře, které 

jsou vždy v 19.00, individuální přístup k dětem 

a jejich nastavení času mimo školní zařízení, 

viz č. inovace 4. 

 Jiný způsob organizačního zajištění organizace. 

Rozdělení na výchovné skupiny je pouze formální. 

Tato inovace podporuje neformální přístup 

v komunikaci i při řešení problémů. Zároveň je 

snaha o to, aby zaměstnanci byli multifunkční, tedy 

mohli se snáze zastupovat, klienti mohli hovořit 

s kýmkoli a aby chod domova odpovídal simulaci 

rodinného prostředí, viz č. inovace 4. 
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Popis organizace: 

MAARIJA KÜLA je vesnička pro dospělé klienty se 

speciálními potřebami, pro středně těžce a těžce 

duševně handicapované. Vesnička vznikla z původní 

kempinkové osady, kde mladí lidé organizovali letní 

tábory. Organizátoři se stali členy nadace, jejímž 

prostřednictvím odkoupili pozemky, na kterých 

vesnička dnes stojí.Podmínky jsou relativně drsné, 

vesnice se nachází uprostřed lesa, bez silniční 

komunikace. 

7. dubna 2001 byla rodiči, učiteli, Clubem Toome 

Rotary a příznivci nadace Maarja Village založena 

Mariina škola ve městě Tartu. Od roku 2004 také 

začala nadace zaměstnávat asistenty pro péči               

o handicapované. V současné době má za sebou tato 

organizace cca 70 projektů, s jejichž přispěním se 

výstavba celého objektu postupně realizovala.  

Vesnička se nachází uprostřed lesa a v současné době 

zde žije 33 osob se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Ve škole jsou vlastní chráněné dílny, kde 

se klienti učí různým řemeslům. Škola má 10 

vyučujících, 7 dalších zaměstnanců vede dílny a 20 

lidí se stará o infrastrukturu.  

Celý tento projekt má svou filozofii. Obyvatelé vesničky 

se naučí samostatně jednat v běžném životě a budou 

schopni fungovat bez dohledu asistentů. Mohou zde 

zůstat, někteří klienti jsou však schopni odejít a zapojit se 

do života v okolních vesnicích, někdy i ve městě. Mohou  

 

 

 

 

 

 

 

 

dál docházet do vesničky a spolupracovat na projektech 

či aktivitách. Klientům je vyplácena částečná mzda. Své 

výrobky prodávají ve vlastních obchodech ve dvou 

velkých obchodních centrech. Výrobky se prodávají i v 

e-shopu. Získané peníze jdou na provoz a realizaci 

dalších projektů. Peníze ze sociálních odborů postačují 

jen na pobyt, který musí být v některých případech 

doplácen příbuznými. 

Cílová skupina:  

Mladí dospělí s lehkým, středním a středně těžkým 

mentálním handicapem. 

Typ zařízení: 

Vesnička zřízená nadací, která odkoupila 

pozemky, na nichž vesnička stojí.  

Název projektu:  

Chci žít vlastní život. 

Popis projektu:  

Zabývá se uplatněním 20 dlouhodobě 

nezaměstnaných lidí s handicapem na trhu práce 

SA Maarja Küla – SA Mary Village 

Riia 185, Tartu 510 14  

Huko Laanoja, www.maarjakyla.ee  
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mimo vesničku, 60 osob projde měsíčním 

pracovním pobytem. 

Pouţité nástroje:  
 Tým pracovníků připravujících cílovou 

skupinu. Zprostředkovatel aktivně vyhledává 

pracovní pozice, které jsou využitelné pro cílovou 

skupinu; supervizor – ½ roku individuálně 

připravuje konkrétního člověka na danou pozici; 

realizátor – působí na konkrétním místě, 

vyjednává se zaměstnavatelem, vyhodnocuje 

s klientem dosavadní činnost. 

 Důležitá vstupní analýza. Práce s klientem 

vyžaduje důkladnou vstupní analýzu (možnost 

HAMET testu, díky měsíčnímu semináři je možné 

zcela posoudit schopnost členů cílové skupiny 

v různých provozních oblastech), získání odborného 

profilu. 

 Osobní asistence doma. Osobní asistent 

pomáhá zvýšit nezávislost členů cílové 

skupiny, důraz je kladen na učení a režii, aby 

byli klienti soběstační, mohli jít do práce a 

sociálně komunikovali v různých kruzích 

(našli si koníček atd.). 

 Spolupráce s dobrovolníky i ze zahraničí. 

Podporuje rozvoj jazykových znalostí  

a seznamování se s jinými kulturami. 

Inovace: 

 Vstupní analýza – důležité vstupní podmínky: co 

klient chce, kam spěje, co umí, co mu schází, 

specializace na činnost dětí podle zájmů a následně 

příprava k podobnému budoucímu povolání, 

možná spolupráce se školskými institucemi, viz č. 

inovace 7. 

 Spolupráce s dobrovolníky ze zahraničí – 

možnost otevřít dveře dobrovolníkům jak místním, 

tak ze zahraničí, kteří se budou podílet na chodu 

organizací formou stáže, zaměstnání či brigádou – 

nový duch do organizace, nové myšlenky, 

komparace několika různých faktorů, o kterých se 

v domácích podmínkách například nemluví, viz č. 

inovace 8. 

 Vesnička svépomocí. Bydlení pro handicapované 

bylo postaveno z valné části za účasti rodičů a 

dobrovolníků, rodiče původně zakoupili pozemky 

a pak se sháněly možné dotace. Zároveň je zde 

patrné, že není problém izolovat skupinu na 

základě toho, že má vlastní útočiště, když jsou 

klienti plně integrování do městského života, viz č. 

inovace 11. 

Název projektu:  

Pomoci mladým lidem se zdravotním 

postižením k pracovnímu uplatnění. 

Popis projektu:  

Používá terapii formou dílen. Klienti vyrábí praktické 

výrobky (z keramiky, textilu, dřeva apod.), které se 

prodávají ve dvou obchodech a v e-shopu. Cílem je 

zvýšení kvality života a možnost pracovní seberealizace 

klientů s mentálním handicapem. 

Pouţité nástroje:  
 Vlastní chráněné dílny - keramika, tkalcovství, 

práce se dřevem, zahradnictví, košíkářství, 

tkalcovské stavy, skleníky a fóliovníky, využití 

nenáročných zdrojů materiálu. 
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 Vyhledávání užitečných výrobků, které budou 

klienti schopni vytvářet – na výrobu jsou klienti 

připravování již ve škole Maarja Kula v Tartu, 

která předchází Maarja Kula Village. 
 Síť obchodů, e-shop (Põlva Maarja Küla pood 

Mary Village Store, Tartu Maarja Küla pood Tartu 

Mary Village Store) - obchody mají zejména 

velmi dobře zvládnuto PR a marketing 

a díky tomu jsou soběstačné. Prodávají se zde 

výrobky vyrobené ve vesničce. 

 Výpomoc klientů v obchodech – podoba 

chráněného zaměstnání, která slouží k socializaci 

cílové skupiny. 
 Omezení striktního systému - mladí nepracují 

dle striktního systému, ale jdou vlastními cestami 

ke své vizi. 

Inovace: 
 Vyhledání užitečných výrobků. Nejde o to, 

aby někdo něco jen vyráběl, jde o to, aby šlo  

o samotný výrobek, který bude použitelný, o který 

budou zákazníci stát, viz č. inovace 9. 

 E-shop. Obchody jsou samostatnou ziskovou 

jednotkou, protože vyrábí předměty, po 

kterých je poptávka, nejsou dotované. Aby 

vznikly minimální náklady, je možné využít  

e-shop , viz č. inovace 10. 

 Forma arteterapie. Klienti formou malování 

znázorňují každodenní život, sami popisují 

místnosti ve vesnici, úkony, které musí každý 

den udělat apod., viz č. inovace 1. 

.  
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Popis organizace: 

Centrum se zabývá léčbou závislostí na nealkoholových 

drogách. Zařízení je umístěno ve městě Sillamae v 

areálu bývalé dětské nemocnice v jednom pavilonu. Ve 

vedlejších pavilonech jsou umístěni senioři. Kapacita 

zařízení je 26 lůžek, k tomu 3 lůžka pro vězně. Léčba je 

dobrovolná a trvá 1 rok. Závislí získávají informace o 

léčebných možnostech. 

Cílová skupina:  

Závislí muži ve věku 18 a více, kteří se rozhodli 

dobrovolně vstoupit do léčby.  

Typ zařízení: 

Bylo zřízeno Ministerstvem sociálních věcí na žádost 

rady města Sillamäe. Zařízení obdobného typu jsou 

pouze dvě v celém Estonsku. 

Hospodaření: 

Zařízení financuje stát na zakázku místní 

samosprávy (vysoké procento závislých v regionu). 

 

 

 

 

 

Název projektu: 

 Dlouhodobá léčba závislostí 

Popis projektu:  

Cílem projektu je léčba závislých klientů a předcházení 

relapsu. 

Pouţité nástroje:  

 Psychologické terapie, ergo terapie - práce 

pro klienty v zahradnictví, veřejně prospěšné 

práce, úklidy, shrabování listí aj. 

 Aplikace programu 12 kroků. Jedná se        

o program léčby, který pochází z USA. 

Program pracuje s duševní stránkou klienta  

 Spolupráce s úřadem práce. V druhé fázi se jdou 

klienti přihlásit na pracovní úřad a začnou pracovat 

na tom, aby se rekvalifikovali.  

 Klienti prochází šesti fázemi. Klient je na 

začátku seznámen s jednotlivými fázemi, přechod 

do další fáze je malým svátkem, klient jasně vidí 

své pokroky a plně si je uvědomuje. 

 Klienti mají pevně stanovený režim. V sedm 

hodin začíná budíček, ranní komunita, následují 

čtyři hodiny pracovní terapie ve městě nebo přímo 

v zařízení.  

Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus SA  

Tervise 8, 40233 Sillamäe, Ida-Virumaa  

Lagle Arm, www.narkokeskus.ee 
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Inovace: 

 Program dvanácti kroků. Pozitivní víra 

v sebe sama je základním kamenem mladého 

nezaměstnaného při uplatnění se na trhu 

práce, viz více pro inspiraci například zde. 

 Spolupráce s úřadem práce. Nedochází k oddělení 

ÚP a organizací jako v našich podmínkách, instituce 

spolu spolupracují, komunikují, a tím mají větší šanci 

na úspěch zaměstnat klienta, viz č. inovace 12. 

 Šest fází. Tento nástroj pomůže mladým určit 

nejen cíl, ale také jednotlivé kroky, jak daného cíle 

dosáhnout. Díky určitému grafickému znázornění 

si může klient sám hodnotit své úspěchy a 

pokroky, viz č. inovace 13 

  

http://www.anonymnialkoholici.cz/o-nas/dvanact-kroku.html
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Popis organizace: 

Eesti Töötukassa je veřejnoprávní instituce, nezávislá na 

státu. Iniciována a založena byla na základě dohody 

tripartity, tzn. vládou, zaměstnavateli a odbory. Centrum 

je v Talinu a dále je 15 regionálních sídel po Estonsku 

v každém územním správním celku. Tento úřad začal 

pracovat 1. 5. 2009, předtím fungovaly 2 organizace, 

jedna řešila dávky,  druhá procesy a služby. 

Jde o velmi dobře propracovaný systém podpory 

nezaměstnaných osob v Tartu. Používané nástroje 

v oblasti práce se specifickými skupinami mají 

pozitivní výsledky. V regionu Tartu je nejnižší 

podíl nezaměstnaných osob v Estonsku. 

Cílová skupina:  

Nezaměstnaní obecně. Specifickou skupinou jsou pak 

nezaměstnaní lidé se zvláštními potřebami: cizinci, 

absolventi, osoby s nedostatečnou kvalifikací, lidé          

s handicapem, matky po mateřské dovolené. 

Typ zařízení:  

Veřejnoprávní instituce, nezávislá na státu 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření: 

Státní služba, plně hrazena ze státního rozpočtu. 

Název projektu: 

Podpora nezaměstnaných v Estonsku  

Popis projektu:  

Cílem projektu je poskytovat finanční podporu 

nezaměstnaným, pomáhat jim k návratu na trh 

práce, pomáhat se získáním zaměstnání, snižovat 

nezaměstnanost. 

Pouţité nástroje: 

 Kurzy. Různé kurzy realizují sami nebo je 

zprostředkují, spolupracují se vzdělávacími a 

neziskovými organizacemi. Samostatně pořádají 

kupříkladu jazykový kurz estonštiny pro cizince a 

zároveň ruštinu pro Estonce, také kurzy angličtiny, 

přemýšlí o finštině. Po jazykových kurzech je 

velká poptávka a jsou hojně navštěvovány. Kurzy 

jsou zdarma a frekventanti ještě dostávají 

stipendia, jedná se o 3,84 euro na den. Pokud 

nejsou z místa konání kurzu, dostávají i dopravné 

cca 1 cent na 1 km. Dopravné není nutné ověřovat 

Eesti Töötukassa  

Vaksali 17a, 50410 Tartu 

Jane Väli, www.tootukassa.ee 
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jízdním dokladem. Pokud se kurz koná v Talinu, 

obdrží dojíždějící i podporu na ubytování ve výši 

26 euro na den. Tatáž podpora se vztahuje i           

na všechny rekvalifikace v rámci Job klubů. 

 Rekvalifikace. Nedělá je přímo úřad práce, ale 

spolupracují s NNO a školami různého typu. 

Cílem je získání kvalifikace, kurzy jsou 

dlouhodobé, jedná se o přípravu na konkrétní 

profese: pečovatel, asistent pedagoga, uklízečka. 

Klient si zvyšuje kvalifikaci v profesním zaměření, 

v němž má již základy, má tedy na co navázat. 

Pokud se mladí lidé nedostanou na školu na 

základě přijímacích zkoušek, díky úřadu práce se 

nakonec mohou dostat na danou školu v rámci 

rekvalifikačního kurzu skrze úřad. 

 Kariérové poradenství. Může nasměrovat 

klienty, pomoci jim ujasnit si myšlenky. 

Poradenství je individuální a skupinové pro matky 

po mateřské (i otce), mladé absolventy, pro úzce 

zaměřené specialisty s vyšším vzděláním. Systém 

skupinového poradenství zatím vyvíjejí, proběhne 

pouze 1x, každý má spíše individuální poradenství. 

 Informační servis - kariérová informační 

místnost. Zde specialista pracuje s klienty 

individuálně, pomáhá klientům, jak napsat 

motivační dopis a životopis. Také realizuje 

workshop s cílem, aby si klienti mohli nalézt 

pracovní uplatnění. Workshop trvá tři hodiny, 

před ním si klienti vyplní i životopis a 

přihlášku, motivační dopis. Klienti zde mají  

k dispozici dva počítače s připojením            

na internet 

 Job kluby - kluby práce. Organizace má pro tuto 

aktivitu smlouvu s partnerskou organizací. Jedná 

se o dlouhodobou záležitost čítající zhruba deset 

sezení během jednoho měsíce. Klienti si dále 

rozšiřují obecné informaci získané na úřadě, 

analyzují pracovní nabídky, nacvičují vstupní 

pohovory apod. 

 Motivační kluby - aktivita navazující na job 

kluby. Program se rozšiřuje o sebeanalýzu  

a sebereflexi, co mohu klienti nabídnout 

zaměstnavateli, motivace, zvýšení sebevědomí, 

předpoklady, silné a slabé stránky osobnosti. 

 Dobrovolnický program. Jedná se o vlastní 

program na zprostředkování dobrovolnické 

práce. Jde o práci v nemocnicích, 

vzdělávacích zařízeních, sociálních službách, 

kulturních institucích, v nestátních i státních 

organizacích (muzea, nemocnice, volnočasová  

a komunitní centra). Jde o práci zpravidla na 3 

měsíce, úvazek lze prodloužit. Pokud jde  

o těžkou fyzickou práci, dochází klienti na 4 

dny v týdnu, na lehkou práci pak o den více. 

Dobrovolníkům úřad práce platí stipendium a 

cestovné. 

 Program pro odborníky - pilotní projekt pro 

cílovou skupinu specialistů, kteří mají vyšší 

odbornou specializaci. Projekt zahrnoval 

skupinové poradenství. Dokonce sem docházeli i 

personalisté. 

 Case management - vedení klientů se speciálními 

potřebami. Po první schůzce může 

zprostředkovatel odkázat klienta na case 

managera. Ten s klientem pracuje individuálně dle 

jeho potřeb, práce probíhá intenzivněji a ve větším 

rozsahu.  

 Elektronický systém sdílení dat občana a 

státu - jedna karta, kterou občan využívá ke 

komunikaci s úřady (spojení občanského 

průkazu a elektronického podpisu, vše řešeno 

centrálně). 
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Inovace: 

 Elektronický systém sdílení dat občana a 

státu. Občan země je veden on-line, všechny 

instituce jsou propojeny, občan má vlastní 

přístup do systému na základě karty, kterou 

vlastní, viz č. inovace 14. 

 Zavedení stipendií a proplácení cestovného - 

motivační prvek pro mladé při dalším zlepšování 

svých dovedností a schopností. Existuje zde jistá 

forma důvěry v klienty, jsou jim například svěřeny 

prostředky na rekvalifikace nebo cestovné apod., 

viz č. inovace 15. 

 Case manager – člověk zaměstnaný na úřadu 

práce, který nepracuje s běžnou klientelou, ale 

spíše s těmi jakýmkoli způsobem 

znevýhodněnými. Jeho práce je individuálnější 

a není zaměřena na okamžité umístění klienta 

do jakékoli práce, viz č. inovace 16. 

 Job kluby. Mladý nezaměstnaný si pomocí tohoto 

kurzu může vyzkoušet nácvik vstupních pohovorů, 

psaní životopisů, hledání práce apod. Na tento 

kroužek úřad práce najímá speciální organizace, 

do kterých klient může docházet. Dále jsou zde 

programy na sebeanalýzu a sebereflexi: co mohu 

nabídnout zaměstnavateli, motivace, zvýšení 

sebevědomí, předpoklady, silné a slabé stránky 

osobnosti. Mladí jsou vedeni k aktivnímu hledání, 

viz č. inovace 17. 
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Rozloha: cca 49 000 km (což je cca 62 % z celkové rozlohy ČR) 

Počet obyvatel: 5,4 milionu (což je necelá polovina oproti počtu obyvatel ČR) 

Měna: Euro 

Oficiálním jazykem je slovenština 

Země je administrativně rozdělena na 8 samosprávných celků (krajů) 

Slovensko se stalo nezávislým státem po rozdělení Československa na dvě části v lednu 1993.  

I když se může zdát, že se Slovensko od České republiky v ničem neliší, doba dvaceti samostatných let a 

odlišný vývoj ekonomiky již vytvořily několik rozdílů. Slovensko stejně jako Česká republika patří 

k vnitrozemským státům „v srdci“ Evropy a je morfologicky rozmanitým státem, zahrnuje velehory na severu 

a nížiny na jihu.  

Sociální oblast 

Obdobně nastavena jako v České republice. Sociální zabezpečení na Slovensku obsahuje nemocenské 

pojištění (zdravotní), sociální pojištění včetně penzijního spoření a také zahrnuje státní sociální podporu pro 

rodiny a dávky sociální pomoci. 

Dávky sociálního zabezpečení 

Slovenský systém sociálního pojištění vymezený v zákoně o sociálním pojištění zahrnuje: nemocenské 

pojištění, důchodové pojištění (starobní, invalidní, pojištění pro případ pracovního úrazu), pojištění pro případ 

ztráty zaměstnání, záruční pojištění. Organizace sociální ochrany – sociální pojištění. Peněžité dávky             

ze sociálního zabezpečení spravuje Sociální pojišťovna, která je veřejný správní orgán. Zdravotní péče, státní 

sociální podpora pro rodiny sociální pomoc. 

Neziskový sektor 

Neziskový sektor je stejně jako v České republice velmi rozvinutý. Je to dáno společnou historií  

a podobným přístupem. Neziskové organizace na Slovensku mají nejčastěji právní formu občanských 

O ZŘÍZENÍ NA SLOVENSKU  
Oficiální název Slovenská republika 

 

 

Slovensko 
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sdružení, dále také nadací, neinvestičních fondů a neziskových organizací poskytujících veřejně prospěšné 

služby. Tyto organizace působí v různých oblastech, přičemž se obdobně jako v České republice angažují 

zejména v oblastech, které nejsou dostatečně zajímavé pro podnikatelský sektor a zároveň v nich dokážou 

působit efektivněji než sektor veřejný. Financování neziskového sektoru je obdobné jako v České republice: 

prostřednictvím dotací, darů, samofinancováním, ale také pomocí daňových asignací. 

Školství 

Školní docházka je povinná. Systém vzdělávání je na Slovensku nastaven obdobně jako v ČR. 

 Zaměstnanost  

V květnu 2014 byla nezaměstnanost na Slovensku necelých 13 procent. Slovensko se v EU řadí k zemím 

s vyšší mírou nezaměstnanosti. Toto procento je do značné míry ovlivněno romským etnikem, které je velmi 

těžko zaměstnavatelné. Slovensko používá nástroje na zvyšování zaměstnanosti. Patří k nim kupříkladu 

program Aktivační činnost na realizaci veřejně-prospěšných prací., dále programy „Školy druhé šance“, které 

pracovníkům s velmi nízkou kvalifikací nabízí dokončení základního či středoškolského vzdělání. Náklady na 

rekvalifikaci jsou hrazené až do výšky 100 %. Míra nezaměstnanosti Romů se pohybuje mezi 60-80 %, 

problém je komplexní. Mezi hlavní bariéry uplatnění Romů na trhu práce patří špatný přístup ke vzdělání, 

zneužívání sociálního systému, problém s autoritami, předsudky a projevy diskriminace. 

Co nás zaujalo: 

Daňová asignace ve výši 2 % představuje určitý nástroj, prostřednictvím něhož může daňový poplatník alokovat využití 

části svých daní. To znamená, že daňový poplatník může poukázat zmíněná 2 % organizaci nebo projektu, které považuje za 

důležité. Je to tedy potvrzení důležitosti a prospěšnosti dané organizace či projektu. Nevýhodou je, že organizace tato 2 

procenta dostane anonymně přes finanční úřad, tudíž nemůže v rámci individuálního fundraisingu pracovat se svými dárci. 

Dalším nevýhodou je, že teoreticky občané tato 2 procenta zaplatí stejně. Daňovou asignací se tak výrazně omezuje 

dárcovství jako takové. 

  



 

 

 

 

Popis organizace: 

Animus Apertus, n. o. je občanské sdružení založené 

skupinou děvčat odchovaných v různých dětských 

domovech na Slovensku. Sdružení funguje teprve jeden 

rok, ale samotná tato iniciativa je velmi inovativní. 

Cílová skupina:  

Mladé ženy z dětských domovů  

Typ zařízení:  

Nezisková organizace 

Název projektu:  

První krok 

Popis projektu:  

Cílem projektu je naučit jeho účastnice, tedy šest 

děvčat z Útulku sv. Vincenta, navrhovat oblečení a 

zároveň ho dokázat šitím zhotovit. Součástí 

projektu je také příprava divadelní inscenace, v níž 

budou právě tato děvčata hrát. Navrhnou a ušijí si 

pro ni vlastní kostýmy. Hra si klade za cíl přiblížit 

veřejnosti život dětí z dětských domovů. 

                                                

 

 

 

 

Projekt je založen na zvyšování znalostí a 

dovedností účastnic, děvčat odchovaných 

v různých dětských domovech na Slovensku, jež 

postrádají odbornou kvalifikace potřebnou pro 

pracovní uplatnění. Děvčata jsou v rámci projektu 

třemi lektorkami vzdělávána v krejčovství, a to 

počínaje návrhy oděvů až po jeho vlastní 

zhotovení. Na tuto nově nabytou kvalifikaci též 

získají certifikát. Zároveň jsou děvčata vzdělávána 

v anglickém jazyce, komunikačních dovednostech  

a pravidelně se též věnují přípravě divadelního 

představení, které je jedním z výstupů projektu. Je 

tedy důmyslně propojováno vzdělávání účastnic 

s pracovní činností, a tím pro ně vytvořen velmi 

pestrý program dne. Pro účastnice projektu byla 

nově založena a ze získaných finančních 

prostředků plně vybavena krejčovská dílna, a to 

přímo v místě jejich bydliště, Útulku Sv. Vincenta 

v Banské Bystřici. Šest děvčat se tak pravidelně 

každý den věnuje nácviku šicích dovedností, 

navrhují a zhotovují kostýmy určené pro divadelní 

představení, pracují na zakázkách, jež se 

realizátorům projektu podařilo získat, (např. 

obleky pro včelaře), šijí ložní prádlo využitelné 

v útulku, navrhují a šijí oblečení pro volný čas, ale 

též noční prádlo apod. V záměru mají vytvoření 

webových stránek, kde by bylo možné dílnu 

prezentovat a kde by zhotovené výrobky mohli 

zájemci zakoupit. Vedle této práce se děvčata 

každý den věnují přípravě divadelního představení 

Animus Apertus, n. o. 

 
Kapitulská, 974 01 Banská Bystrica 

Adéla Tanková, Vierka Dubačová, www.animusapertus.sk 
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o životě dětí z dětských domovů, jež bude v závěru 

projektu představeno veřejnosti. Kromě toho 

útulek pracuje i na tom, aby bylo možné zaměstnat 

nebo vytvořit prostředí i pro ty dívky, které nemají 

tak šikovné ruce, aby mohly šít. Proto byla v rámci 

projektu uzavřena smlouva s Rakouskem, kde se 

dívky školí, jak pěstovat nějaké plodiny, které si 

pak mohou pěstovat a prodávat samy na základě 

získaných zkušeností. 

Pouţité nástroje: 

 Celodenní dohled v domě na půli cesty. 

 Využití vlastních prostor k práci, která 

může naučit základní pracovní návyky. 

Důležitý je začátek, ne o jakou jde práci. 

Mladí, kteří opouštějí dětské domovy, se často 

obracejí na tzv. domy na půli cesty. Zároveň 

se ale potýkají s nezaměstnaností. Díky 

takovémuto nástroji dostanou práci přímo 

v místě, a tím získají potřebnou praxi. 

 Možnost konzultace i po odchodu z domova. 

 Budování sebedůvěry a prostor pro pomocí 

divadelní seberealizaci – díky zaujetí paní Vierky 

Dubačové, jež zároveň dělá tzv. přirozený dohled 

a garanta činnosti zapojených dívek. Samotný 

projekt, který napsaly dívky z cílové skupiny, 

spojuje dvě důležité věci. Dívky zapojené            

do projektu jsou zcela ztotožněny s cíli projektu, 

jsou velmi motivované a získaly tak na realizaci 

finanční prostředky. 

Inovace: 

 Budování sebedůvěry prostřednictvím 

občanského sdružení – podmínky pro 

založení občanského sdružení (nyní spolku) 

jsou obdobné, stačí tři osoby k založení 

spolku. Je ale potřeba najít společný zájem. 

Mladí jsou tedy vedeni k tomu, aby vymysleli, 

jaký spolek s jakým cílem založit. Jejich 

kroky jsou kontrolovány, ale samotná správa a 

myšlenka zůstává na nich, viz č. inovace18 a 

22. 

 Využití vlastních prostor k práci, která 

může naučit základní pracovní návyky. Není 

nutné pronajímat složitě prostory nebo je 

vyhledávat, je možné využít ty vlastní. 

Organizace tak v jedné místnosti zřídila šicí 

dílnu, svěřence má tedy pod kontrolou  

a zároveň nemusí platit nikde nájemné apod., 

viz č. inovace 19. 

 Možnost konzultace i po odchodu z domova.     

I když se u nás o tuto formu pokoušíme, stále 

nemá své místo. Na Slovensku a přímo v této 

organizaci ji povýšili, snaží se o to, aby mladí 

mohli dostat background po odchodu z DD, měli 

možnost se někoho na něco zeptat, viz č. inovace 

20. 

 Prostor pro seberealizaci pomocí divadelní hry – 

příklad dobré praxe a toho, jak je vhodné osobu 

z cílové skupiny zapojit do dané aktivity a navodit 

atmosféru, aby cílová skupina přijala danou 

aktivitu za svou. Díky této aktivitě si mohou dívky 

odzkoušet základy finanční gramotnosti v reálu: 

hospodaření projektu, vyúčtování, finanční 

bilance, viz č. inovace 21 a 22. 
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Popis organizace: 

Domovské vzdělávací centrum poskytuje sociální 

služby, sociální prevenci a komplexní podporu 

mladým dospělým lidem, kteří vyrůstali v dětském 

domově, nemají zabezpečené bydlení a potřebují 

pomoc. 
Zařízení původně fungovalo jako útulek podle 

zákona o sociální pomoci. Posléze získalo 

akreditaci na 2 místa pro krizové středisko podle 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Od začátku 

roku 2010 již funguje podle zákona o sociálních 

službách jako domov na půli cesty o maximální 

kapacitě 14 míst a zařízení nouzového bydlení pro 

dvě osoby. Hlavním posláním organizace je 

prostřednictvím široké škály činností napomoci ke 

zvládnutí nepříznivé sociální situace klientů, 

zabezpečit podmínky na uspokojení jejich 

základních životních potřeb, podporovat 

komplexní přípravu na osamostatnění mladých 

dospělých, pomoci při hledání a udržení 

zaměstnání a rovněž podpořit rozšiřování a 

zvyšování vzdělávání. 

Cílová skupina:  

mladiství po odchodu z DD, mladí lidé do 26 let, 

bývalí klienti dětských domovů.  

 

 

 

 

Typ zařízení:  

Nezisková organizace 

Hospodaření:  

Prostřednictvím financí z  Bratislavského samosprávného 

kraje, plateb klientů, daňové asignace, příjmů z vlastní 

činnosti, grantů a sponzorských darů. 

Název projektu: 

Veľký krok pre mladého člověka 

Popis projektu:  

Cílem projektu je poskytnutí pomoci v nepříznivé 

sociální situaci klientů, tj. mladých dospělých, po 

ukončení ústavní výchovy, zabezpečení uspokojení 

základních životních potřeb, podporování komplexní 

přípravy na osamostatnění se a začlenění se do 

pracovního i do společenského života. Projekt 

umožňuje trénink praktických zručností potřebných 

k osamostatnění. Klienti potřebují podporu a pomoc při 

získávání pracovních návyků, zapracovaní a při hledaní 

zaměstnání, rozšíření vzdělání. Program nabízí možnost 

překlenout přechodné období po odchodu z dětského 

domova  a rozvinout vnitřní motivaci k práci, pracovní 

Domovské vzdělávací centrum Dunajská Luţná n.o. 

 
Jánošíkovská 791, 900 42 Dunajská Luţná 

Daniel Mikloško, info@dvcno.sk 
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návyky a získat řidičský průkaz. Poskytuje  mladým 

lidem ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností 

kvalifikované informace o možnostech jak hledat práci, 

procvičit si základní aktivity související s volbou, 

výběrem a vyhledáváním zaměstnání. Zahrnuje také 

témata efektivního hospodaření s osobními financemi a 

otázku spoření. Další důležitou oblastí byla péče            

o domácnost, vaření či nákupy. 

Materiální vybavení. Pobyt je poskytován 

v garsonkách s kuchyňským koutem a vlastním 

sociálním zařízením (koupelna, WC). V každé 

garsonce jsou ubytováni dva lidé. K dispozici je 

společná kuchyň, PC místnost, společenská 

místnost, mini fitcentrum a zahrada. 

Personální zabezpečení. Ředitel zařízení je zároveň 

sociální pracovník. Dále zde pracují sociální 

pracovnice, správce zařízení na částečný úvazek a 

dle potřeby další pracovníci na dohody  

o vykonání práce (pedagogický pracovník, 

psycholog atd.). 

Nabídka aktivit pro získávání dovedností a 

vědomostí pro samostatný život. Jedná se  

o kursy vaření, výtvarně-estetickou činnost, 

jazykové kursy, prázdninové pobyty, cyklus 

přednášek „Host do domu“, možnost získání 

řidičského oprávnění ve spolupráci s autoškolou 

CMS TREND. 
Možnost dalšího vzdělávání (výuční list, maturita, 

kursy dle zájmu). Možnost využít program Mládež 

v akci Evropské dobrovolnické služby (přijímání a 

vysílání dobrovolníků). 

Pro každého klienta se vypracuje a pravidelně 

aktualizuje individuální plán rozvoje osobnosti  

(dle jeho specifických potřeb). Pomoc se 

soustřeďuje na řešení sociálně právních záležitostí  

i komunikaci s úřady Slovenské republiky 

(vyřizování dávek v hmotné nouzi, žádosti              

o posouzení nároku na ID, založení trvalých 

příkazů, vlastního účtu v bance atd.), pomoc a 

podporu v dalším vzdělávání a při hledání 

vhodného uplatnění v zaměstnání. Zahrnuje též 

nabídku činností na smysluplné využití volného 

času (kursy, přednášky, víkendové pobyty) či 

podporu aktivit vedoucích k rozvoji rodičovských 

dovedností (v zařízení matky s dítětem – dohled 

nad péčí o dítě). 

Při práci s klienty bylo využito rozhovorů, 

individuální i skupinové práce, zážitkové 

pedagogiky, nácviku praktických dovedností. 

Vaření a společné stolování s sebou neslo i rozměr 

sbližování a vzájemného seznamování nových 

klientů. 

 

Pouţité nástroje: 

 Forma domu jako rodinného typu zařízení 
– nepříliš přísný dohled, důvěra ke klientům, 

kteří si plní své povinností, vede k volnější 

atmosféře. 

 Forma domu jako rodinného typu zařízení 
– nepříliš přísný dohled, důvěra ke klientům, 

kteří si plní své povinností, vede k volnější 

atmosféře. 

 Kvalifikované informace o možnostech, jak 

nalézt práci – procvičit si základní aktivity 

související s volbou, výběrem a vyhledáváním 

zaměstnání (nácvik praktických dovedností 

kupříkladu při vyplňování formulářů, 

vytvoření životopisu, jeho zaslání e-mailem, 

modelové situace před absolvováním 

pracovního pohovoru či před telefonickou 

odpovědí na nabídku práce apod.). 

 Zvyšování finanční gramotnosti – zahrnuje 

témata jako efektivní hospodaření s osobními 
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financemi, spoření včetně praktického 

nácviku, vyřizování dávek v hmotné nouzi, 

žádosti o posouzení nároku na invalidní 

důchod, založení trvalých příkazů, vlastního 

účtu v bance) 

 Evropská dobrovolnická služba v rámci 

programu Mládež v akci – přijímání a vysílání 

dobrovolníků jako nástroj pro osamostatnění se. 

 Individuální plán rozvoje osobnosti – dle 

specifických potřeb klienta, který se pravidelně 

aktualizuje a vyhodnocuje. Při práci s klienty je 

využito rozhovorů, individuální i skupinové práce, 

zážitkové pedagogiky. 

Inovace: 

 Důvěra = menší kontrola. Mladí mají jistý typ 

důvěry, který je u nich pěstován proto, aby byli 

více zodpovědní za svá rozhodnutí, kontrola 

ovšem musí být, proto je třeba, aby vedení 

domova kontrolovalo kroky mládeže, i kdyby 

tajně. Mládež se ale pomocí vedení učí, jak žít ve 

skutečném životě, dostává kvalifikované 

informace o možnostech jak hledat práci, je 

zvyšována finanční gramotnost a zodpovědnost na 

základě svěřených financí, mluví se  

o plánech a představách mladých, ty jsou 

usměrňovány apod., viz č. inovace 24. 

 Evropská dobrovolnická služba programu 

Mládež v akci. Domov se snaží o to, aby 

mladí měli zájem vycestovat v rámci tohoto 

programu. Vedou mladé ke sbírání zkušenosti  

a budování vlastní sebedůvěry, k trénování 

možnosti rozhodovat a pozorovat, jak funguje 

svět mimo zdi DD a domova na půl cesty. Viz 

č. inovace 23. 
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Popis organizace: 

Nitranská komunitní nadace je nevládní 

neziskovou organizací, jejímž cílem je zlepšovat 

kvalitu života lidí v Nitře a v Nitranském kraji. 

Tvoří most mezi těmi, kteří potřebují finanční 

podporu na realizaci veřejně prospěšných 

neziskových aktivit a těmi, kteří chtějí takové 

aktivity podpořit. Svojí činností motivují lidi 

k dobrovolné práci a pomáhají při rozvoji 

filantropie. Několikrát do roka vyhlašují grantová 

kola, v rámci kterých podporují projekty z různých 

oblastí života. Nadace vznikla v roce 2002 jako 

nástupce Nitranského komunitního fondu (1999). 

Cílová skupina:  

Program je pro mladé od 15 do 30 let – 

vysokoškoláky, středoškoláky, členy neziskových 

organizací a ostatní působící v Nitře a okolí  

Typ zařízení:  

Nezisková organizace 

 

Hospodaření:  

Nitranská komunitní nadace je financována z několika 

zdrojů. Zejména díky finančnímu příspěvku SPP a 

Rotaractu Nitra a rovněž díky institutu daňové asignace,  

 

 

 

dále z firemních fondů, které nadace spravuje, a z darů 

firemních i individuálních dárců. 

Název projektu:  

Mladí nitranští filantropové  

Popis projektu:  

Cílem tohoto programu je získání mladých lidí  pro šíření 

myšlenky dobrovolné práce a šíření myšlenky filantropie 

mezi mladými lidmi. Projekt má za cíl vést k aktivnímu 

zájmu o řešení potřeb komunity, v níž žijí a k podpoře 

různých zajímavých občanských aktivit, které zvyšují 

kvalitu života na jejím území.  

Program Mladí nitranští filantropové vznikl na 

základě inspirace ze západní Evropy, kde už roky 

funguje program Youthbank. Je to grantový program, 

který spravují mládežníci nejčastěji ve věku od 16 do 25 

let. Granty na tento program uděluje mládežnická 

komise.  

Koordinuje a organizačně jej zabezpečuje komunitní 

nadace. Asociace komunitních nadací je zástupcem 

projektu vůči hlavnímu donorovi, Nadaci SPP. Ostatní 

aktivity (vzdělávání, jednorázové aktivity apod.) si 

realizuje každá komunitní nadace zvlášť a získává si 

zdroje samostatně.  

Nitranská komunitní nadácia 

Farská 5, 949 01 Nitra 

Ľubica Lachká, www.nkn.sk 
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Vzhledem k tomu, že je tento projekt zaměřený na 

neformální vzdělávání mladých filantropů  

v různých oblastech, získává na školící aktivity 

komunitní nadace v Nitře také zdroje z Evropské unie, 

například z programu Mládež v akci, dále dotačních 

programů Ministerstva školství či ze zahraničních 

programů (Global Fund for Community Foundation). 

MLADÍ pro MLADÉ 

1. Zapojení mladých do rozhodování 

Mladí lidé, kteří jsou do tohoto programu zapojení, 

získávají nové zkušenosti a zároveň se přímo zapojují 

do rozvoje své komunity. V programu absolvují 

jednotlivé kroky jeho realizace, od vybudování 

samotného týmu a jeho přípravy na přípravu grantů přes 

realizaci grantového programu po vyhodnocení 

programu jako celku. Díky této praxi jsou mladí lidé, 

kteří spravují tento projekt, zkušenější a lépe uplatnitelní 

na trhu práce. Jak řekla ředitelka Komunitní nadace: 

„Absolventi projektu Mladí nitranští filantropové jsou 

hotovými dospělými. Umí komunikovat, rozhodovat se, 

mají zvládnuty organizační schopnosti.“ Program 

přímo zapojuje mladé lidí do přípravy, realizace  

a rozhodování o projektech. Taktéž je učí, jak si podat 

vlastní grantovou žádost  

2. Podpora mladých v jejich aktivitách   

Možnost vyzkoušet si, jak přetvořit vlastní nápad 

na užitečný projekt. Možnost získat 333 euro na 

realizaci svého nápadu.  

Jaké aktivity můžou mladí lidé realizovat? 

- ochrana a podpora zdraví 

- prevence, léčba, podpora a rozvoj tělesné kultury 

- poskytování sociální pomoci 

- podpora vzdělávání 

- ochrana lidských práv 

- ochrana životního prostředí 

- zachování kulturních hodnot a podpora aktivní 

kultury 

Program přináší ještě jednu velmi důležitou přidanou 

hodnotu. Poskytuje mladým dobrovolníkům neformální 

vzdělávání formou různých školení, na nichž participují 

nejen samotní účastníci projektu, ale i jejich vrstevníci, 

kteří byli „mladými filantropy“ podpořeni. Tak se 

vytváří platforma pro spolupráci aktivních mladých 

dobrovolníků z regionu, kteří kromě grantového 

programu připravují a realizují i jiné projekty. Vzniká 

neformální spolupracující síť. 

Nejprve je ustanovena projektová komise, která 

pracuje při Nitranské komunitní nadaci a která 

administruje grantový program od jeho vyhlášení 

až po vyhodnocení. Tato skupina vyhlašuje 

grantovou výzvu pro své vrstevníky – ostatní 

mladé lidi v rámci Nitranského kraje. Po vyhlášení 

výzvy se mladí lidé od 15 do 30 let mohou ucházet 

o grant. Každý projekt je vyhodnocován 

individuálně, je podpořen osobními setkáními 

mládežnické komise spolu s jednotlivými žadateli. 

Následně jsou některé aktivity vybrány, podpořeny 

a zrealizovány. Na každý realizovaný projekt 

přijde projektová komise osobně a podílí se na jeho 

realizaci, pomáhají, vykonávají tzv. osobní 

mentoring. Osobní kontakty po dobu konzultací a 

monitoringů podporují lepší kontakty mladých 

dobrovolníků v Nitranském kraji a otevírají 

možnosti na další spolupráci. V budoucích letech 

se počítá s iniciativou skupiny i v oblasti získávání 

prostředků na regrantování. Skupina zkusí získat 

poměrnou část financí, které následně komunitní 



 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

36 

 

nadace doplní ze svých zdrojů. V závěru programu 

se uskutečňuje jeho komplexní vyhodnocení na 

úrovni jednotlivých komunitních nadací.               

V různých formách některé nadace realizují tzv. 

burzu nápadů – tj. prezentace pro veřejnost, která 

představuje podpořené projekty v rámci daného 

roku. Nitranská komunitní nadace organizuje 

Čajovnu, kde Mladí nitranští filantropové a 

podpoření vrstevníci realizují třídenní setkání pro 

veřejnost, na němž propagují svůj grantový 

program i ostatní dobrovolnické aktivity mladých 

lidí z regionu 

Pouţité nástroje: 

 Komunikace několika institucí najednou. 

Instituce spolu komunikují, snaží se docílit 

nějakého společného cíle. Spolupracují spolu 

samospráva, neziskové organizace a školy. 

 Předávání řízení a zodpovědnosti mladistvým. 

Mladí jsou vedeni k tomu, aby sami vymýšleli a 

řídili projekty, jsou podporováni mentory ze strany 

NNO, ti jim předávají své zkušenosti. Nápady 

mladých jsou akceptovány, dochází ke zvyšování 

motivace mladých lidí. 

 Simulace běžných situací z pracovního procesu. 
Tím, že mladí vymýšlí své vlastní projekty, jsou 

nuceni k nácvikům pracovních povinností, neboť 

projekty vedou od A do Z. Dobrovolná činnost 

funguje jako praxe pro budoucí povolání. 

Inovace: 

 Předávání řízení a zodpovědnosti mladistvým. 

Mladí jsou vedeni k tomu, aby vymýšleli projekty, 

nabádáni k přemýšlení o potřebnosti něčeho pro 

lokalitu. Následně jsou jejich nápady plně 

akceptovány a mentoři směřují mladé k realizaci 

projektu. Předpokládané je také využití supervize, 

viz č. inovace 25. 

 Simulace běžných situací z pracovního procesu 
– souvisí s bodem výše. Lze ji použít v již 

fungující organizaci se zaběhlými projekty. 

Formou stáže mladí simulují pracovní proces, 

vstávají, manažersky jej spravují, musí řešit 

problémy běžného pracovního dne. Zaměřuje se 

na praktické zvládnutí běžných situací, viz č. 

inovace 26. 
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Popis organizace: 

Profesionální komunitní divadlo, které jako jediné 

svého druhu na Slovensku pracuje s lidmi se 

zdravotním handicapem. Spojuje přitom kulturní, 

uměleckou a sociální oblast. Divadlo bylo 

založeno v roce 1995 paní Vierou Dubačovou. 

V Divadle z pasáže, denním centru divadla a 

v chráněném bydlení pracuje v současnosti 29 lidí, 

z čehož 14 tvoří herecký soubor. Soubor nalezl 

svou domovskou scénu v Centru nezávislé kultury 

Zahrada v Banské Bystrici. 

Cílová skupina:  

Zdravotně handicapovaní a mladiství. 

Typ zařízení:  

Nezisková organizace 

Hospodaření: 

Sponzoruje Úřad Banskobystrického samosprávného 

kraje a systém 2% daňových asignací. 

 

 

 

 

 

Název projektu:  

Divadlo z pasáže – divadlo pro zdravotně 

handicapované, kteří v divadle hrají.  

Popis projektu:  

Hlavním mottem je spojení kultury, umění, 

sociální práce a zaměstnání. Původním záměrem 

bylo vytvořit divadlo jako chráněnou dílnu. 

Dlouhodobou vizí je vytvořit místa v divadle jako 

zaměstnání s konkrétním výsledkem – divadelní 

hrou. V současné době nabízí organizace  

i chráněné bydlení. 

Divadlo bylo založeno v roce 1995, navázalo 

spolupráci i s profesionály. Součástí je denní 

centrum. Divadelní soubor nazkoušel již 22 

inscenací a podařilo se mu natočit několik 

dokumentárních filmů. Pořádají také mezinárodní 

festival Arteterapie. V repertoáru divadla jsou 

autorské hry (i nonverbální), jež se vyjadřují 

k aktuálním událostem. Mají patnáct herců ve věku 

20 až 50 let. U divadla, které je propojené se 

zahradou, je využívána metoda jeviště v širším 

slova smyslu jako prostor pro seberealizaci, 

Divadlo z pasáţe  

Lazovná 21, Banská Bystrica 97401 

Matúš Petričko, www.divadlozpasaze.sk 
 

Slovensko

4 

http://www.divadlozpasaze.sk/
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pohybové aktivity, ale poslouží také ke vzdělávání. 

Kromě toho je výhodou využití několika vlastních 

prostor a samozřejmě dotace, kterou pro svou práci 

organizace dostává. Kromě práce se zdravotně 

handicapovanými je výhodou pro mladistvé z okolí 

možnost využití zahrady. Ta je prostorem pro 

prezentaci dovedností, což většina mladých vítá.  

 

Pouţité nástroje: 

 Vlastní prostory přizpůsobené cílové skupině 

mladých lidí. Je důležité, aby se klienti cítili dobře 

a měli možnost přístupu do všech místností. 

Speciálně proto jsou prostory organizace 

přepracovávány tak, aby vyhovovaly především 

jim. Nalézá se zde bezbariérový přístup, Prostory 

jsou útulné, výzdobu dělají přímo klienti. 

 Vzdělávání v běžných denních potřebách. 

Klienti mají běžnou výuku každý den mimo 

divadlo. Při této výuce se tedy učí denním 

potřebám, jak svět funguje, co je třeba zvládnout, 

jde o reálné nácviky. 

 Divadlo. V divadelních představeních hrají klienti 

centra. Do budoucna se plánuje jako zaměstnání. 

Inovace: 

 Vlastní prostory. Podoba vybavení je řízena na 

základě požadavků a přání klientů. Klienti 

spolupracují na vzniku prostoru, viz č. inovace 

27. 

 Divadlo. Stejně jako v případě Animus Apertus i 

zde je divadlo formou seberealizace a budování 

sebedůvěry. Organizace v tomto případě počítá 

s tím, že půjde o zaměstnání, neboť klienti mají 

zkoušky, vystoupení apod., což značně limituje 

jejich pracovní den, viz č. inovace 28. 
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Rozloha: cca 449 964 km2 – třetí největší země Evropské unie (což je území cca 6x větší než ČR) 

Počet obyvatel: 9,2 milionu (což je cca 88 % oproti počtu obyvatel ČR) 

Měna: Švédská koruna 

Oficiálním jazykem je švédština.  

Země je rozdělena na 15 samosprávných celků (krajů) 

Švédsko je konstituční monarchií s parlamentní demokracií a s vysoce rozvinutou ekonomikou. Obyvatelstvo 

je koncentrováno především v jižní polovině země. Zhruba 85 % populace žije v městských oblastech. 

Hlavním a zároveň největším městem Švédska je Stockholm. 

.Sociální oblast 

Švédsko je nepochybně jedna z nejrozvinutějších a nejúspěšnějších světových ekonomik, která svým 

obyvatelům zajišťuje vysoký životní standard a sociální jistoty. To je dáno mimo jiné i velkou daňovou zátěží 

pro občany. Občané odvádějí ze zdanitelného příjmu obecní daň v rozmezí 29 až 34 procent dle lokality, 

k tomu přidává část i zaměstnavatel. Dále zaměstnanec také odvádí státní daň ve výši 20 % z ročního příjmu, 

který přesahuje určitý stanovený limit. Nedávno byly zavedeny příspěvky pojištěnců na částečné financování 

důchodového pojištění 

Dávky sociálního zabezpečení 
Všeobecný systém sociálního zabezpečení ve Švédsku zahrnuje následující oblasti: zdravotní pojištění, dávky při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání, dávky v invaliditě, starobní a pozůstalostní důchody, pojištění pro případ 

nezaměstnanosti, v neposlední řadě také rodinné dávky a rodičovské pojištění. 

 

 

O ZŘÍZENÍ VE ŠVÉDSKU 
Oficiální název státu je Švédské království 

 

 

 

Švédsko 
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Neziskový sektor 

Ve Švédsku jsou 2 typy neziskových organizací: sdružení a nadace. Sdružování má ve Švédsku velkou tradici. 

V současnosti zde působí odhadem 200 tisíc neziskových organizací různého typu. Ve Švédsku je kupříkladu 

nejvíce pěveckých sborů ze všech evropských států. Existuje také mnoho zastřešujících organizací (federací). 

Spolčování a komunitní život jsou jednou ze základních charakteristik švédské společnosti. Je to možná i dáno 

nepříznivými klimatickými podmínkami. Je zajímavé, že vzhledem k tomu, že stát přebírá odpovědnost         

za sociální jistoty, je zde mnohem méně neziskových organizací charitního charakteru. Převládají spíše 

sportovní, zájmové a kulturní organizace. 

Školství 

Školní docházka je povinná. Na vzdělání v jakémkoliv věku se klade velký důraz, tudíž je zde téměř vše 
zdarma – materiály, učebnice, jídlo i doprava. I vysoké školy a univerzity i školy soukromé jsou zcela 
bezplatné. Doba studia není nijak omezena.  

Zaměstnanost  

V březnu 2013 byla nezaměstnanost ve Švédsku 8,8 procent. Stát pečlivě sleduje míru nezaměstnanosti a v případě 

zvyšování podniká potřebné kroky. Jsou například podporovány severské oblasti, které mají nezaměstnanost vyšší. 

Opět řešení této situace vychází z  přístupu státu a jeho přijetí odpovědnosti za společenské blaho. 

Co nás zaujalo: 

Není žádné srovnávání. Ve Švédsku se dbá na to, aby žádné dítě nebylo stresováno srovnáváním. Ve Švédsku 

se tedy (zejména na základních školách) nesetkáte s žádným typem srovnávacích testů. Zpočátku děti nejsou 

ani známkovány, později se hodnotí slovním hodnocením.  

Švédsko jako stát loajální k přistěhovalcům. Například v roce 2012 vydalo Švédsko rekordní počet povolení 

k pobytu imigrantům, především těm z tzv. rozvojových států – Somálska, Afghánistánu, Alžírska, Sýrie, 

Maroka či Bosny a Hercegoviny. Jednalo se o více než 100 tisíc povolení. To s sebou přináší mnohá úskalí. 

Měli jsme v rámci zahraniční cesty možnost seznámit se s prací s mladými imigranty, kteří přicházejí do země 

bez rodiny. Tolerance vůči imigrantům je ve Švédsku maximální.  

Švédsko klade velký důraz na trávení volného času. Centra volnočasových aktivit nemají punc center pro 

nepřizpůsobivé. Dále je základem pro prací s jakoukoli cílovou skupinou spojování především sportovních 

aktivit. 



 

 

 

 

Popis organizace: 

Tyto organizace jsme spojili zcela záměrně, neboť 

náplň jejich projektů je podobná. IGU  

v překladu znamená sport, radost a vzdělání. Tato slova 

tvoří principy projektu. Ve švédském prostředí 

jedinečný projekt IGU, který funguje od roku 2004, je 

zřizován organizací SISU (komunikuje s místní 

správou, žádá o granty). Hlavní aktivita IGU je 

zajišťování zaměstnání pro  

25 klientů se zdravotním handicapem. Dále pro klienty 

organizují tematické semináře, volnočasové aktivity, 

pravidelná společná setkání, dny otevřených dveří pro 

veřejnost. Spolupodílí se na přípravě sportovních 

turnajů a organizaci letních pobytů. Cílem IGU je 

poskytnout bezpečné, smysluplné a podnětné prostředí, 

které nabízí klientům možnost pracovat na svém 

osobním rozvoji, rozšiřovat sítě sociálních kontaktů a 

možnost pracovní realizace.  

Klub Mariedals IK je sportovním klubem, jenž nabízí 

lidem z města Borås široké spektrum sportovních 

aktivit. Klub vlastní svůj sportovní areál, ve kterém 

můžete naleznout občerstvení, šatny a sprchy, 

tělocvičnu, velký sportovní sál, lezeckou stěnu, IT 

místnost, místnost pro nesportovní aktivity (focení, 

hudba), malé fitness, dvě konferenční místnosti a 

ubytovací část. Dále se zde nachází několik fotbalových  

 

 

 

 

 

 

 

hřišť, opičí dráha, 5 km dlouhá osvětlená asfaltová 

dráha pro cyklistiku, kolečkové brusle, běh. Ač se může 

zdát, že aktivity organizace nemají nic společného 

s mladými znevýhodněnými, opak je pravdou. Právě 

oni totiž poskytují některá pracovní místa klientům 

z IGU nebo jiným znevýhodněným v Boråsu. Mají 

tedy svůj vlastní program, který znevýhodněným 

pomáhá s integrací a hledáním pracovních míst. 

Cílová skupina:  

Lidé se zdravotním postižením ve věku od 20 do 50 

let, nezaměstnaní se znevýhodněním, kteří spadají      

do rámce zákona o sociální podpoře (LSS). 

Typ zařízení:  

Sportovní klub a nezisková státní organizace SISU 

Hospodaření:  

IGU = placeni místní samosprávou a zaštiťující 

organizací SISU/Mariedals IK z příspěvků členů 

klubu 250 SEK (švédských korun)/rok, 200 

SEK/rok do 20 let, 390 SEK/rok/rodina), z místní 

správy a vlády, z turnajů – prodej občerstvení. 

IGU= 1,5 mil./rok/Mariedals IK = 700 000 

EUR/rok  

(SISU Idrottsutbildarna), Mariedals IK  

Kransvägen 214, 507 65  Borås, Börje Öberg,  

http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/Distrikt/SISUIUVaster

gotland/Projekt/IGU-Idrottgladjeochutveckling/ 

www.mariedal.se 

 

Švédsko 

1 

http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/Distrikt/SISUIUVastergotland/Projekt/IGU-Idrottgladjeochutveckling/
http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/Distrikt/SISUIUVastergotland/Projekt/IGU-Idrottgladjeochutveckling/
http://www.mariedal.se/
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Název projektu:  

IGU Idriot, Glädje und Utveckling  

Popis projektu:  

Projekt je založen na myšlence, že každý by měl nalézt 

ve společnosti své uplatnění a být vnímán jako její 

plnohodnotný člen. Klienti projektu jsou finančně 

zabezpečeni od státu, avšak pracovníci IGU pro ně 

vyhledávají pracovní příležitosti v rámci sportovních 

klubů, kde klienti vykonávají různé pomocné práce dle 

svých schopností. V projektu je zapojeno 25 klientů, 

jimž se věnují pracovníci. Pracovníci mají široké 

kontakty mezi sportovními kluby a hledají v nich 

uplatnění pro své klienty. Zohledňována je představa 

klientů o tom, co by chtěli dělat, co je baví, pro co mají 

předpoklady. Jakmile je klient přidělen do nějaké 

organizace, stará se zde o něj jeden pracovník, jenž za 

tuto činnost není speciálně honorován. Kluby za práci 

klientům nic neplatí, placeni jsou městem. Jeho výše je 

spíše symbolická, má motivační funkci. Zázemí 

projektu je ve sportovním klubu Mariedals IK, jehož 

sportoviště mohou klienti využívat. 

Samotný projekt IGU je jediným svého druhu v celém 

Švédsku. Jeho zaměřením je zaměstnávání osob, jež 

jsou ohroženy na trhu práce. Předchází mu diagnostika, 

na základě které se hledá pracovní uplatnění s důrazem 

na specifické požadavky a schopnosti klienta. K tomu 

všemu slouží také několik dalších aktivit, kterými se 

IGU zabývá (více viz použité nástroje). Správným 

systémem koordinace došlo k propojení velkého 

sportovního klubu ve městě právě s IGU. Proto není 

problém sehnat pro ně zaměstnání. Mariedals naopak 

velice chytře spojuje obyvatele různého věku, pohlaví a 

skupin v jednu sportovní nadšeneckou skupinu. Nesnaží 

se o to, aby sportoviště bylo elitářské, naopak 

zpřístupňují je všem. Tím se i síť kontaktů pro IGU 

nepřímo rozšiřuje, protože každý má možnost vidět, že 

právě zde jsou znevýhodnění úspěšně zaměstnáváni. 

Obě organizace pořádají několik stěžejních akcí jak 

pospolu, tak samostatně. IGU je ovšem převážně 

zacílené na CS, kdežto sportovní klub toto neodlišuje, 

zaměstnává 3 pracovníky, koordinátory. Díky myšlence 

poskytnout lidem se zdravotním postižením bezpečné, 

smysluplné a podnětné prostředí se snaží v rámci 

organizace o jejich všestranný rozvoj. Důležitou část 

přímé práce s klientem tak tvoří vzdělávání. Kromě 

seminářů a workshopů k tématům osobnostního 

rozvoje, kurzů vaření a péče o zdraví, je další 

vzdělávání řízeno poptávkou právě od samotných 

klientů. Pokud tedy navrhnou nějaké téma, kterému by 

se rádi věnovali, pracovníci téma přednesou či naleznou 

kompetentní osobu, která může téma odpřednášet. 

Asistenti s klienty pracují i na nácviku různých typů 

dovedností, jež se týkají jejich práce, důležitá je taktéž 

komunikace o jejich pocitech či dojmech z jejich 

pracovní aktivity. Tato setkání probíhají každou středu a 

jsou doplněna o další vzdělávání. 

Co se týče samotného financování pracovního místa či 

platu, je každý klient v rámci systému LSS (zákon o 

sociální péči) vyplácen částkou, která je v ČR 

definována jako sociální dávka. Částka je však 

samozřejmě jiná. Klient projektu IGU pak za svou práci 

nedostává plat od samotného klubu, v němž je 

zaměstnán, ale dostane nějakou minimální mzdu od 

města. Kolik částka činí, se nám nepodařilo zjistit. Na 

přiděleném pracovním místě klient pracuje 11 měsíců, 

měsíc má volno (obvykle v době přestávky samotného 

IGU). Zajímavé však je, že pracovníci, kteří se jim pak 

věnují na pracovišti (tedy v konkrétním sportovním 

klubu, nemají nic společného s IGU), nepobírají žádné 

příspěvky ke mzdě. Respektive místní mentalita velí, že 

tato forma dobrovolné pomoci je pro ně samozřejmostí.  
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Pouţité nástroje:  

 Pravidelná sezení s klienty – pořádání 

workshopů, vzdělávacích a dalších akcí pro 

klienty. Témata jsou volena na základě poptávky a 

diagnostiky klientů. 

 Individuální poradenství. Při sezení jsou 

s klienty prováděny hloubkové rozhovory, které 

přesně vystihnou, co klient žádá, jaké má 

možností, dovednosti, v čem je třeba se zlepšit, 

hledají silné a slabé stránky. 

 Cílené hledání zaměstnání na základě zájmu a 

dovedností klienta. Zaměstnání je pak voleno na 

základě toho, jaké předpoklady klient má; nejde o 

zaplnění prázdného místa či jeho vytváření, klient 

například může sekat trávu na hřišti, uklízet 

v tělocvičně, starat       o zázemí sportovního týmu 

apod. 

 Vyplňování volného času. Díky letním táborům, 

sportovním akcím a jiným aktivitám mají klienti 

možnost se setkávat v rámci těchto dní jak mezi 

sebou, tak s širším okolím, dále se svými asistenty 

a zaměstnavateli. Vyplňováním volného času je 

tak pro klienty zajištěna potřeba společenského 

kontaktu. 

 Budování sebedůvěry při pořádání různých 

akcí. Tím, že klienti mají možnost se například 

podílet na pořádání sportovní akce pro školu, jsou 

zapojeni do společenského života a mají možnost 

se seberealizovat, někteří z nich dokonce pomáhají 

trenérům  

u dětských sportovních klubů. 

 Sport je pro ně spojujícím článkem. Spojuje a 

propojuje je sport, především fotbal. Heslo 

zní:“Fotbal může hrát každý, nevytváří žádné 

bariéry.“ 

 Propojování s jinými organizacemi. V rámci 

síťování se organizace snaží mezi sebou 

propojovat a prohlubovat tak svůj seznam 

kontaktů. Nejen tedy, že pak mohou nalézat další 

vhodná pracovní místa, nýbrž se mohou spolu se 

svými klienty podílet i na chodu sportovišť a 

pořádání akcí. 

 Systém financování. Spolupracují především 

s místní samosprávou a jsou úzce spojeni se SISU, 

čímž je zajištěn jistý druh příjmů. Tím, že 

sportovní klub například umožňuje prodej 

občerstvení pro ty, co sportoviště využívají či mají 

členské příspěvky, je pro ně nejen lepší 

financování, ale také například vytvořili další 

pracovní místa. 

Inovace: 

 Cílené propojování se zaměstnavateli, síťování 

– propojování organizací, které spolu na první 

pohled nemají nic společného. Spojovacím 

článkem je vždy potenciál člověka. 

 Podporované zaměstnávání pro mladé lidi se 

znevýhodněním a opouštějící ústavní zařízení. 

Sportovní sdružení se nacházejí i v malých 

městech či vesničkách. Dá se tedy využít kontaktů 

v místní komunitě a mladého člověka umístit např. 

na místo údržby, přijmout. Viz č. inovace 29, 35, 

30. 

 Provázání sportovní aktivit FICE v ČR -  

pokusit se implementovat model projektu IGU do 

českých podmínek, viz č. inovace 37. 
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Popis organizace: 

Škola ve Vaře se řídí filozofií „Můžete!“. Je 

politicky a nábožensky nezávislou organizací, 

která byla založena už v roce 1915. Zřizovatelem 

školy je Västra Götalandsregionen, která v regionu 

zřizuje dalších 6 škol a nemocnic. Vara 

folkhögskola je jedna ze 150 škol svého druhu ve 

Švédsku, které vzdělávají osoby starší 18 let. 

Každá ze 150 škol má jednotný základní kurz 

Allmän kurs, který je určený pro ty, jež neukončili 

SŠ vzdělání. Základní kurz je složen z předmětů 

jako švédština, angličtina a matematika, ale i 

finanční gramotnost. Po dokončení tohoto kurzu 

mohou jeho úspěšní absolventi pokračovat ve 

studiu na VŠ. 

Škola se zaměřuje na vzdělávání dospělých, kteří 

měli potíže při studiu střední školy, školu např. 

nedokončili a potřebují si doplnit vzdělání. Nabízí 

vzdělání i nezaměstnaným. Jedná se o něco jako 

rekvalifikace. Škola umožňuje, aby si zájemci       

o studium vyzkoušeli v 12týdenním kurzu, co 

studium obnáší. Především jsou tedy cílovou 

skupinou absolventi SŠ, osoby starší 18 let, jež si 

potřebují doplnit vzdělání, aby mohly pokračovat 

ve studiu na VŠ. Hlavním cílem celého systému 

vzdělávání je umožnit mladým lidem, jejichž 

schopnost vzdělávání je omezena, hledat vlastní 

vnitřní zdroje, rozvíjet se, získat nové dovednosti a  

 

 

 

 

 

posílit svou schopnost žít nezávisle. Umožňují  

i tzv. studium na zkoušku: Rozhodnutí studovat na 

škole si může student či studentka potvrdit 

„ochutnávkovým“ 12týdenním kurzem a 

vyzkoušet si, co by studium obnášelo a zda ho 

zvládne. 

Škola poskytuje vzdělání lidem, kteří z nějakého 

důvodu nedokončili střední školu, nebo 

dlouhodobě nezaměstnaným, kteří si potřebují 

vzdělání doplnit. Studují zde rovněž lidé s lehčími 

formami mentálního postižení nebo poruchami 

učení, pro které je zde speciální třída. Výuka 

probíhá v tematických blocích, je hodně zaměřená 

na praktický život. Příprava na osamostatnění 

probíhá neformálně i mimo vyučování, kdy spolu 

studenti tráví čas, učí se nakupovat, vařit, starat se 

o sebe. U nás jsou pro děti se zdravotním 

postižením speciální školy, ve Švédsku je kladen 

větší důraz na integraci, speciální třídy jsou 

součástí normálních škol. Může tak docházet 

k přirozenému kontaktu mezi zdravými dětmi a 

dětmi s nějakou formou postižení. Od dětství se tak 

lidé učí, že nejsou všichni stejní, jsou vedeni 

k vzájemnému respektu a toleranci.  

Vara folkhögskola svým studentům nabízí a poskytuje 

bezpečné a příjemné studijní prostředí, které podporuje 

jejich sebevědomí a sebedůvěru a rozšiřuje jejich 

vzdělání. Škola sídlí ve vlastním areálu, kde je celkem 

11 budov, jejichž názvy, kromě hlavní budovy, jsou 

Vara folkhögskola  

Torggatan 41, 534 32 Vara 

Annika Jansson 

http://vara.fhsk.se/sv/kulturplattformen/fhsk-Vara/Startsida/ 

 

Švédsko 

2 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen
http://vara.fhsk.se/sv/kulturplattformen/fhsk-Vara/Startsida/
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odvozeny od názvů měst a zeměpisných reálií z 

bezprostřední blízkosti Vary. Každá z budov má 

nějakou funkci. Některé slouží jako administrativní 

zázemí, kuchyně, učebny, počítačové učebny, 

kuchyňky, denní místnosti, společenské místnosti, ale 

zároveň je zde i internát, počítačová učebna, rádio 

studio, malý a velký sál a studovna. Budova Bjarke je 

nejnovější ze všech budov a je dobře přizpůsobena pro 

osoby s tělesným postižením. Budova Naumstugan je 

stará soudní budova, která byla přesunuta na pozemek 

školy a je ve vlastnictví asociace studentů. Škola má 40 

zaměstnanců. 

Vara folkhögskola nabízí zájemcům o studium 

s ukončeným SŠ vzděláním další 4 vzdělávací 

programy. Ty si škola zvolila a nadefinovala sama. 

Svým způsobem by vzdělání u prvních dvou kurzů 

v českém prostředí odpovídalo úrovní vyšší 

odborné školy, dva zbylé kurzy jsou doplněním 

chybějícího vzdělání na sekundární úrovni. 

 

Témata jsou následující: 

 Radiožurnalista 

 Vedení volnočasových aktivit 

 Základní kurs 

 Další růst (Växa Vidare) 

 + „degustační“ kurz 

Allmän kurs  

Základní kurz je určen pro ty, kdo z různých 

důvodů potřebují a chtějí doplnit své studium na 

primární a sekundární úrovni. Po jeho úspěšném 

absolvování může poskytnout přístup k vyššímu 

vzdělání. Výuka probíhá od pondělí do čtvrtka 

8.45–15.45 a v pátek dopoledne. Základní 

vyučované předměty: švédský jazyk, matematika, 

společenské vědy, anglický jazyk. 

Fritidsledarutbildning 

Vedoucí volnočasových aktivit, jedná se o 

dvouletý kurz, po jehož ukončení mohou 

absolventi pracovat s lidmi se speciálními 

potřebami. V každém ročníků může být 20 

studentů. Výuka probíhá od pondělí do čtvrtka 

8.45–15.45 a v pátek dopoledne. Do výuky jsou 

zakomponovány exkurze, studijní cesty, semináře 

zaměřené na metodologické pobyty v přírodě. 

Radiolinjen – Radiožurnalista 

Kurz trvá 2 roky a je určen těm, kteří chtějí 

pracovat ve veřejném rádiu. V každém ročníku 

může zároveň studovat 12 studentů. Výuka je 

výrazně orientována na žurnalistickou praxi. 

Studenti jsou intenzivně připravování na práci v 

oblasti předávání informací široké veřejnosti 

prostřednictvím rádia. V prvním roce je výuka 

zaměřena na tvorbu zprávy, rozhlasového 

programu a produkci. V druhé polovině prvního 

ročníku následuje 5 týdnů tréninku v praxi. Druhý 

ročník je zaměřený na fungování rádia.                 

O prázdninách následuje opět 5 týdnů praxe. 

Växa Vidare 

Program dalšího růstu. Idea školy je, aby školní 

den zahrnoval vyučování ve škole i odpolední 

náplň. Jsou zde děti z celého Švédska. Někteří 

studenti už zde mají i své byty, ale někteří studenti 

tu mají jen pokoje, v nichž však mohou trávit čas i 

v době volna. O víkendu však žádné kurzy 

nepořádají. 
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Cílová skupina:  

Dlouhodobě nezaměstnaní a lidé starší osmnáct let, 

kterým se nepodařilo dokončit středoškolské 

vzdělání.  

Typ zařízení:  

Školské zařízení 

Hospodaření: 

Provoz školy je vícezdrojový: státní dotace, 

příspěvek studentů (3 500 SEK ubytování, strava; 

75 SEK – služby a materiály poskytované školou), 

příjmy z provozní činnosti (např. pronájem 

prostor), jiné zdroje (např. sponzoři)/roční náklady 

49 322 000 SEK. 

Název projektu:  

Växa vidare – Další růst 

Popis projektu:  

Kurz je určený pro studenty, kteří z nějakého 

důvodu neukončili středoškolské vzdělání, mají 

např. specifické poruchy učení. Škola pro ně 

připravuje individuální studijní program. Hlavním 

cílem výcviku je pomoci studentům posílit 

sebevědomí a poskytnout jim prostředí pro rozvoj 

jejich osobnosti. Obecným cílem kurzu Další růst 

je umožnit studentům vstup do samostatného 

života, pokud jde o bydlení, práci, ale i smysluplné 

trávení volného času. Škola by studentům měla dát 

příležitost rozvíjet své schopnosti a umět je 

využívat v každodenním životě. Studenti společně 

realizují různé projekty a účastní se dalších aktivit, 

při nichž získávají nové dovednosti. Projekt 

pomáhá mladým lidem s lehkým mentálním 

handicapem využít maximálně svůj potenciál, 

rozvíjet se a zvýšit tak šanci na uplatnění na trhu 

práce. Úspěšní studenti mají možnost navázat 

studiem v Obecném kursu. Zajímavostí projektu je 

také to, že se ve škole setkávají společně s lidmi 

bez handicapu, takže jsou plně integrování.           

K propojování dochází v rámci neformálních 

aktivit. 

V tomto školním roce je ve třídě 13 studentů,  z  toho 11 

jich bydlí na internátu v areálu školy.  

Myšlenka vzdělávání nespočívá ve studiu ve 

vymezeném čase, ale v učení se po celý den, protože 

člověk se také učí celý život. Výuka běžně probíhá 

8.45–15.45. V pátek končí studenti již dopoledne. 

Pokud mají zájem, věnují jim učitelé čas i po výuce, 

např. při pomoci s přípravou jídla. Pevným bodem        

v týdnu je společný začátek (povídání o tom, co bylo     

o víkendu, co nás jako třídu bude tento týden čekat 

apod.) a společný konec, kdy se shrne celotýdenní 

práce.  

V závěru každého týdne mají studenti totiž prostor 

pro zpracování svého „studijního deníku“,            

ve kterém zaznamenávají, co se událo. Jeho 

podoba je různá: psaná, výtvarná či elektronická 

(prezentace, film). Vztah mezi vyučujícími a 

studenty je velmi úzký a je založený na 

neformálnější bázi. Výuka vždy probíhá pod 

vedením 2 učitelů nebo vychovatelů. Ve třídě 

vyučují i učitelé z běžných programů. Vychovatelé 

jsou v kontaktu se studenty i mimo vyučování, jsou 

součástí komunity. 
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První týdny v roce se studenti seznamují nejen s 

učiteli, ale i mezi sebou. Dobré vztahy ve třídě jsou 

základem úspěchu. Dále je výuka strukturována do 

bloků, které jsou zaměřené na společnost kolem 

nás, praktické dovednosti, svět a my, práce, příroda 

a cestování. Tyto bloky obohacují běžnou výuku, 

která obsahuje předměty jako matematika, švédský 

jazyk, anglický jazyk, vztahy, zdraví životní styl, 

péče o přírodu atd. Výuka v průběhu dne probíhá 

takto: dopolední blok je vyhrazen vždy 

náročnějším předmětům a odpolední pak volnějším 

předmětům, kam patří např. výtvarná dílna. 

Obsah výuky je následující. Matematika se 

například zaměřuje na praktické problémy – 

finanční gramotnost (finanční rozvaha, atd.) Tímto 

způsobem jsou koncipovány i ostatní předměty. 

Každý den v týdnu má své specifické zaměření: 

 V pondělí odpoledne se dělají praktické činnosti v 

tvůrčím smyslu (ruční práce, vyrábění).  

 Úterní vyučování je zaměřeno (jestliže je třída 

nová) na to, jak se navzájem poznat  

(tzv. icebreakery). Jeden a půl dne je vždy 

věnován tematickým blokům při vyučování,  

např. jak se po absolvování školy osamostatnit či 

co obnáší bydlení ve vlastním bytě. Další 

tematický blok tvoří např. příroda. Studenti tedy 

pracují v tematických blocích.  

 Středeční program je věnován životu a vytváření 

vztahů – témata mezigenerační vztahy, pocity, 

milostné vztahy, rodina, přátelství a také šikana.  

 Čtvrtky jsou věnovány tématu zdraví – cvičení, 

tělocvik, zdravé stravování, zdravý životní styl. 

Dále je to komunikace – počítač, e-mail, sociální 

sítě, jak komunikovat, facebooka čeho se 

vyvarovat. Třída má na facebooku i vlastní 

skupinu, kam mohou přispívat i vyučující.Mohou 

informovat studenty pomocí krátkých zpráv           

o různých změnách, mohou přidávat vtipné 

obrázky atd.  

 V pátek je dokumentační blok. Studentka 

zmiňovala, že si zaznamenávají celý týden studia  

a potom se mohou v budoucnu podívat, jak 

konkrétní týden ve škole prožili. Mohou využívat 

různou techniku – powerpoint, video, fotky, atd. 

Vyučování v pátek je zakončené dopoledním 

blokem, aby ti, kteří odjíždějí na víkend (tj. 

většina), se dostali včas do svých domovů. 

 Práce v malé skupině. Ve skupině je 13 

studentů, což umožňuje přizpůsobit výuku 

individuálním možnostem jednotlivců.  

 Studium na zkoušku. Rozhodnutí studovat 

na škole si může student potvrdit 

„ochutnávkovým“ 12týdenním kurzem a 

vyzkoušet si, co by studium obnášelo a zda by 

takové studium zvládl. 

 Denní a týdenní režim. Škola je internátní, 

většina studentů zde pobývá celý týden, nebo 

jezdí domů pouze na víkend. V pondělí, když 

se všichni sejdou (začíná se až v 10.30), je 

výuka zahájena seznámením s plánem na 

nadcházející týden. Stejně tak v pátek probíhá 

shrnutí a zhodnocení uplynulého týdne. 

Studenti tak mají možnost sdílet své pocity, 

obavy, úspěchy a učitelé mohou průběžně 

vyhodnocovat, jak se jednotlivým studentům 

daří a včas zachytit případné problémy. 

 Neformální výuka. Ve volném čase se 

studenti neformálním způsobem učí 

praktickým dovednostem, jako je např. vaření, 

úklid, nákup, péče o svou osobu. Vychovatelé 

jim pomáhají. I ve volném čase studentů je tak 

naplňován hlavní cíl projektu – připravit 
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studenty na samostatný život. Práce se 

studenty nekončí s koncem vyučování, ale 

probíhá kontinuálně po celý den. 

 Integrace. Studenti mohou vyplnit svůj volný čas 

sportovními a dalšími aktivitami společně se 

studenty jiných oborů. Studenti s handicapem 

nejsou izolováni, mohou navazovat vztahy s lidmi 

i mimo svou skupinu. Pro studenty oboru Vedení 

volnočasových aktivit je to naopak příležitost        

k praktickému nácviku znalostí nabytých             

při studiu.  

 Facebook. Třída má na facebooku svou 

skupinu, prostřednictvím níž si sdělují 

informace, přispívají do ní i učitelé.  

 Výuka v tematických blocích. Na některých 

typech škol takový způsob výuky již probíhá, 

školy mají větší možnost si v rámci svých 

vzdělávacích plánů upravit způsob výuky. 

Výuka, v níž jsou jednotlivé předměty spolu 

provázané a děti mají možnost pochopit 

souvislosti, je praktičtější pro život. Aplikace 

takového modelu je dost závislá i na změně 

v přístupu učitelů. Týdenní rozvrh je tu 

rozdělen do tematických bloků: 

 Matematika – základní početní úkony, 

finanční gramotnost 

 Praktické činnosti – ruční práce 

 Seznamování – navazování vztahů, když 

je třída nová, poznávání se 

 Příprava na samostatný život – práce, 

bydlení apod. 

 Společnost, mezilidské vztahy – 

mezigenerační vztahy, přátelství, milostné 

vztahy 

 Příroda 

 Zdravý životní styl, pohybové aktivity 

 Komunikace – internet, sociální sítě  

Každému bloku je věnováno půl dne (dopoledne nebo 

odpoledne). V pátek se hodnotí a dokumentuje uplynulý 

týden, k čemuž je možné využít různou techniku (foto, 

video, PC). Výuka je zaměřena prakticky jako příprava 

na samostatný život.  

Inovace: 

 Využití předstupně vzdělávání – pro mladé 

s handicapem nebo s nějakým jiným sociálním 

problémem možnost využití dovzdělávání 

v případě, že nebyli schopni absolvovat běžnou 

střední školu, viz č. inovace 30. 

 Zaměření výuky na praktický život – propojení 

předmětů s praktickým životem, matematika 

formou reálných znalostí z finanční gramotnosti, 

jazyk pomocí praktických nácviků (filmy bez 

dabingu), znalost přírody začleněním – kupříkladu 

tříděním odpadu atd., viz č. inovace 31. 

 Bloková výuka. Výuka je rozdělena                     

do tematických bloků, které se vždy váží 

k danému předmětu.  

 Příprava, zhodnocení a shrnutí výuky formou 

deníku. Začátek i konec týdne se škola snaží škola 

udržovat ve stejném duchu, na začátku týdne říci, 

co je tento týden čeká, co se změnilo a na konci 

zase mělo být shrnutí vyučování i prožitého týdne. 

Tento postup může mít i formu deníku, videa 

apod. viz č. inovace 32. 

 Výměnné pobyty – možnost zapojení studentů 

studijního programu Vedoucí volnočasových 

aktivit do činnosti některého z dětských domovů. 

Děti v daném zařízení by mohly rozvíjet své 

komunikační schopnosti a studenti z Vara 

folkhögskola by si mohli vyzkoušet získané 

dovednosti v praxi při práci s dětmi, možnost 
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navštívit např. naše školy sociální práce  

a podporovat vazby s našimi studenty, kteří studují 

stejný obor, viz č. inovace 33. 

 Využití neformální výuky. V době vyučování i 

mimo něj mohou být žáci neformálně vzděláváni 

na základě společné práce na internátě, tento 

nástroj je pak závislý na propojení výuky. Učitel 

by zároveň měl mít kontakt s vychovatelem, aby 

mu mohl předávat informace z výuky, jedná se     

o plné propojení. 

 Propojení a zapojení studentů na základě 

sociálních sítí – založení profilu dané organizace, 

skupiny. Studenti jsou motivováni, aby oni sami 

byli tvůrci, viz č. inovace 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

53 

 

 

 

 

 

Popis organizace: 

V rámci státní imigrační politiky poskytují 

podporu mladým imigrantům, kteří přišli do 

Švédska. Odbor spravuje dům Nimbus, kde se 

snaží mladým lidem přiblížit život ve Švédsku, 

pomoci jim překonat jazykovou bariéru, naučit je 

základní činnosti nezbytné pro osamostatnění. 

Podporují jejich vzdělání a pracují na co 

nejsnazším zapojení těchto mladých přistěhovalců 

do švédské společnosti, a to především ve správní 

oblasti municipality Lidköping. Další snahou 

úřadu je, aby se imigranti nesdružovali ve velkých 

komunitách, ale žili po celém Švédsku. Město 

Lidköping má 27 000 obyvatel a celá správní 

oblast Lidköpingu má kolem 40 000 obyvatel.      

Z počtu obyvatel správní jednotky se vypočítává 

podíl přistěhovalců, které musí tato oblast 

přijmout a postarat se o ně (1 imigrant na 1000 

obyvatel). Přijmutí imigrantů municipalita nemůže 

odmítnout. 

Sociální a pracovní úřad zajišťuje sociální zabezpečení 

obyvatel komuny Lidköping. Úřad má několik sekcí: 

 nezaměstnaní 

 dítě a rodina – rodiny s dětmi 0–13 let 

 pobytová zařízení pro drogové závislé a 

imigranty 

 mládež – podpora mladých lidí 13–21 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobytové zařízení pro imigranty Nimbus se zabývá 

péčí o imigranty ve věku 16–18 let, kteří jsou               

ve Švédsku bez rodičů. Snaží se o jejich integraci        

do společnosti a poskytuje jim za tímto účelem 

podporu. 

 

Cílová skupina:  

Mladí uprchlíci starší 16 let, imigranti, převážně 

afghánského původu a muslimského vyznání, 

několik křesťanů  

Typ zařízení:  

Zřízeno státem, ve své podstatě podoba imigračního 

úřadu. 

Hospodaření:  

Financování Nimbusu probíhá přímo od státu, od 

příslušného úřadu vlády, který má na starosti 

problematiku přistěhovalců. Místní samospráva se 

na financování nepodílí. Roční náklady cca 1 168 

000 SEK, příspěvek na jednoho klienta 200 

EUR/den/klient. 

 

Nimbus boende  

Mellbygatan 21, 531 51 Lidköping 

Tel.: +46 510 77 10 36 
 

Švédsko 
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Název projektu: 

 Social a Arbetsmarknad  

Popis projektu:  

24 zaměstnanců, provoz zařízení je nepřetržitý, tj. 

7 dní týdnu. Prostory zařízení jsou rozděleny na 2 

chodby po 8 pokojích, 1 společnou kuchyň a 

sociální zařízení. Někteří vychovatelé jsou bývalí 

studenti Vara folkhögskola. Při své práci 

vychovatelé využívají širokého spektra výchovné 

činnosti. S klienty provádějí praktický nácvik 

dovedností (péče o domácnost, praní, vaření, 

žehlení apod.), vedou s nimi rozhovory o jejich 

současné situaci a pohledu do budoucnosti, 

připravují se s klienty do školy. Flexibilně reagují 

na potřeby jednotlivce i skupiny. 

Práce s klienty probíhá ve švédštině, aby si 

přivykli na jazyk. Pokud je potřeba probrat něco 

důležitého, je přítomen překladatel. Ve škole mají 

imigranti speciální hodiny výuky švédštiny  

v rámci programu „zasvěcení do jazyka“. 

Zaměstnanci kladou důraz na pozitivní motivaci 

klientů. Jejich snahou je, aby si mladiství dokončili 

vzdělání, našli si práci a postupně se začlenili do 

společnosti. Motivací k práci se zvyšuje ve 

Švédsku uplatňovaná premisa rovnosti a garance 

určitého mzdového standartu  

Klienti Nimbusu mají mimo jiné svého kurátora, 

který jim poskytuje podporu i po odchodu            

ze zařízení (každé 3–4 měsíce návštěva a 

informace o tom jak se klientovi daří). Na jedné 

chodbě pracují vždy dva pracovníci. V době naší 

návštěvy byl v zařízení „jeden na jednoho“ tedy  

1 vychovatel a 1 mladistvý. S klienty zařízení 

pracují v případě potřeby i externisté,  

např. psycholog, sociální pracovník. Vychovatelé 

pracují s klienty na tom, jak se o sebe postarat, jak 

vypadá život ve Švédsku (kontakt s místními 

úřady, jak trávit volný čas, jak si uvařit, vyprat, 

uklidit). Vzhledem ke kulturnímu zázemí 

mladistvých je nutné pracovat s genderovou 

otázkou.  

Z toho důvodu vychovatelé dělají „ženskou“ práci 

(vaření, praní, úklid) a ženy“ mužskou“ (řízení 

auta). 

Pokud jsou klienti starší 18 let a jsou schopni se    

o sebe sami postarat, mohou přejít do startovacího 

bytu, který spadá pod zařízení, ale je umístěný       

v běžné zástavbě. Pokud pobyt zde zvládne, 

následuje úplné osamostatnění. Každý student 

pobírá 115 euro/měsíc kapesné (do 21 let). Toto 

kapesné se dělí na dětský příspěvek a příspěvek 

pro středoškoláky. Vysokoškoláci využívají 

studentských půjček od státu. Od otevření 

Nimbusu prošlo zařízením 30 mladých lidí. Ročně 

pak město přijme 70 osob (rodiny s dětmi). 

Roční počet imigrantů, které Lidköping přijímá, je 

cca sedm desítek. 17 jich je bez rodin v rámci této 

organizace. Je k dispozici 16 pokojů (bytů),           

v současné době je naplněno 11 z nich.  

Pouţité nástroje:  

 Systém postupného zvládání integračních 

kroků s akcentem na motivaci k samostatnosti 

a soběstačnosti. Cílem je imigrantům přiblížit 

fungování švédské společnosti. Rozdělují je, aby 

mezi sebou nemluvili svým rodným jazykem, ale 

aby se co nejrychleji naučili švédštinu. Učí se, jak 

společnost funguje, mají možnost se k tématu 

dozvědět cokoli, jsou zapojeni do všech aktivit 

(především ve škole). 
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 Bydlení rodinného typu. Chlapci bydlí na 

internátě, kde je v každém patře 8 pokojů a 

společná kuchyň. Celodenně jsou jim k dispozici 

vychovatelé. Společně vaří, nakupují, vedou 

domácnost. Vychovatelé se starají o náplň volného 

času, pomáhají chlapcům s domácími úkoly,  

nahrazují jim rodinu.  

 Integrace do společnosti. Vychovatelé klienty 

učí, jak švédská společnost funguje, jak si zařídit 

vše potřebné na úřadech. Mluví s nimi švédštinou, 

aby se co nejdříve naučili jazyk, bez jehož znalosti 

je problematické najít práci. Pouze na začátku 

využívají tlumočníky, aby pochopili vše podstatné. 

Cílem je, aby si osvojili, na jakých principech 

společnost funguje, seznámili se s odlišnou 

mentalitou, než na jakou jsou zvyklí. Pro chlapce   

z paternalisticky založených společností je důležité 

pochopení rovnosti mužů a žen ve Švédsku. 

Vychovatelé jsou proto muži i ženy, dělají stejnou 

práci. Jdou tak příkladem, ukazují, jak se reálně   

ve Švédsku žije. Chlapci navštěvují běžné školy, 

jsou v kontaktu se švédskými dětmi, pomáhá jim 

to zvládnout rychleji jazyk.  

 Tréninkové bydlení. Po dosažení 18 let mají 

chlapci možnost najmout si na zkoušku byt. Jedná 

se o tréninkové byty určené přímo pro klienty 

Nimbusu. Pokud se jim nedaří, mohou se vrátit 

zpět do internátu.  

 Návazná péče. Po opuštění Nimbusu jsou klienti i 

nadále pod dohledem. Dohled trvá do doby, než si 

najdou práci a stanou se soběstačnými, nejdéle    

do 21 let. Každé 3–4 měsíce se setkávají               

ve skupině s pracovníkem Nimbusu, sdílí 

zkušenosti. Pracovníci jim nadále pomáhají.  

 

Inovace: 

 Přísný, ale pravidelný a hlavně nesmírně 

efektivní přístup. Pravidla jednoznačně plodí 

úspěch, žádná společnost nefunguje bez 

mantinelů. Tuto skutečnost využili právě 

v Nimbusu, nebojí se pravidla definovat, 

funguje jakýsi reciproční vztah založený na 

důvěře, obě strany pak plní to, co mají. 

 Jasně stanovená pravidla. Nemůžeme 

počítat s tím, že když pravidla měníme, bude 

se to klientům líbit, pravidla musí být 

nastavená srozumitelně především pro ně, 

musí být také jasně definované tresty při 

porušení pravidel či naopak odměny za jejich 

dodržování. 

 Důraz na pozitivní motivaci klientů pro 

zapojení do společnosti. Učí se jazyk, ale 

seznamují se rovněž s tím, jak se ve Švédsku 

žije, jaké hodnoty a mentalitu je potřeba 

přijmout. Tím, že nejsou diskriminováni, je 

jejich vlastní přístup daleko více založen na 

snaze začlenit se, viz č. inovace 38, 40, 41. 

 Motivace ke vzdělávání a dokončení studia 
- nutné předpoklady pro nalezení pracovního 

uplatnění. Je třeba jasně stanovit žebříček 

priorit a ukázat klientům, že se správnou prací 

člověk dojde k úspěchu lépe než bez ní. 

K lepší práci pak pomůže vzdělání, viz č. 

inovace 39, 41. 

 Snaha o to, aby se cizinci nesdružovali do 

ghett a netvořili stát ve státě, nad kterým 

nikdo nemá kontrolu. Kdo chce ve Švédsku 

dobře žít, musí se přizpůsobit, nikoliv pouze 

profitovat ze sociálního systému, viz č. 

inovace 42. 
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Popis organizace: 

Organizace se zaměřuje na práci s mladými lidmi 

a naplnění jejich volného času, a to ve 3 sekcích:  

 volné aktivity (setkávání s přáteli, 

kulečník, stolní tenis apod.) 

 tvůrčí činnosti (hudba, film, rukodělná 

práce apod.) 

 projekty (tábory, výlety, koncerty a jiné 

akce) 

Poskytnou mladým lidem bezpečný a podnětný 

prostor pro kvalitní trávení volného času  

a předcházejí tak sociálně patologickým jevům. 

 

Složení pracovního týmu v Sockerbrukets: 

 1 ředitel 

 3 lidé vedou projekty, 

 4 lidé vedou jednotlivé volnočasové 

aktivity  

 10–15 lidí jako externí pracovníci 

(různé další kroužky) 
Centrum Sockerbrukets se nachází v budově 

bývalého cukrovaru (odtud název centra). Bývalá 

tovární budova nabízí dostatečně velké prostory 

pro všechny aktivity, které centrum nabízí. Dvě 

patra, která Sockerbrukets užívá, plně pokryjí 

různorodou poptávku mladých lidí, jak trávit volný  

 

 

 

 

 

 

čas. Některé z aktivit centra probíhají i venku, 

např. letní festival, kempování, výlet na lodích.  

V 1. patře se nachází administrativní zázemí 

Sockerbrukets. Dále je zde zasedací místnost, 

nahrávací studio, multimediální studio na úpravu 

filmů, místnost pro fotografování, prostor on-line 

rádia, kde klienti mohou vysílat, různé pořady, 

které sami vytvoří a v neposlední řadě je zde 

místnost pro kreativní tvoření, např. šití, práce s 

plstí, papírem či keramikou. Všechny místnosti 

jsou vybavené vším, co je k dané činnosti 

potřebné. V průběhu týdne mají klienti možnost 

chodit do různých kroužků, kde se naučí, jak 

vybavení v 1. patře využívat. 

Ve 2. patře se nachází bar s nabídkou 

nealkoholických nápojů, velká herna s kulečníkem, 

fotbálkem a jinými hrami, místnost s domácím 

kinem, IT místnost a tělocvična. Klub je v provozu 

od 12.30 do večerních hodin (21.30), v pátek do 

1.00. Kromě nabídky činností v klubu jsou 

pořádány výlety nebo tábory. Široká nabídka 

volnočasových aktivit je prevencí patologických 

jevů a vede k rozvoji přirozeného potenciálu 

mladých lidí, což může pozitivně ovlivnit jejich 

profesní dráhu. Klub je skvěle vybaven a nabízí 

širokou škálu aktivit, ze kterých si může vybrat 

Sockerbrukets Ungdomsverksamhet  

Sockerbruksgatan 1, 531 40 Lidköping 

Magdalena Johansson, www.lidkoping.se/suv 
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opravdu každý. Klub je zcela financován městem, 

což není v našich podmínkách moc obvyklé. Obec 

nebo městská část může sice vnímat potřebnost 

nízkoprahového klubu na svém území, ale není 

zpravidla schopna plně hradit jeho provoz, 

financování musí být vícezdrojové, peníze se musí 

neustále shánět. Názory na potřebnost služby se 

také často mění s každou změnou politické 

garnitury, což vede ke značné nejistotě. Během dne 

klub navštíví 80 klientů 

Cílová skupina:  

Mládež a mladí lidé ve věku 13 – 25 let  

Typ zařízení:  

Organizace zřízená obcí a pod její správou  

Hospodaření:  

Provoz Sockerbrukets je financovaný ze zdrojů místní 

samosprávy. Přibližně kolem 1 milionu SEC, cca 1 mil. 

SEC z toho 350 000 Eur/rok/mzdy, některé vybavení je 

od sponzorů. 

Název projektu:  

Sockerbrukets  

Popis projektu:  

Metod, se kterými zde pracují, je více než dost: 

workshopy, diskuse, rozhovory či skupinové práce. 

Všechny činnosti směřují k tomu, aby se klienti 

naučili kvalitně trávit svůj volný čas, naučili se 

nové dovednosti a uměli je prakticky využít. V 

případě potřeby se klienti mohou obrátit na 

zaměstnance se svými problémy a společně se je 

pak pokusit vyřešit. Všechny služby, které 

Sockerbrukets svým klientům nabízí, jsou 

bezplatné. V Sockerbrukets platí následující 

základní pravidla, s nimiž jsou noví klienti 

seznámeni při své první návštěvě. V prostorách se 

nesmí kouřit a pít alkohol. Pravidla se dodržují 

velmi striktně. Pokud je klient poruší, musí klub 

opustit. Jeho návrat je možný, ale řeší se 

individuálně. Cílem je najít pro každého nějaký 

zájem. Když se nic nenajde, může to vést             

ke kriminálnímu chování. 

Program mladým lidem poskytuje zázemí, které 

využívají ve volném čase. Je to nízkoprahová 

organizace pro mladé lidi a mohou zde vykonávat 

různé aktivity. V technickém centru mají dílny, ve 

kterých mohou tvořit a využívat rozličné vybavení. 

Mají k dispozici různá studia, kde mohou natáčet 

filmy, vytvářet různé prezentace, nahrávat hudbu, 

fotit nebo hlásat v rádiu. Mladé lidi to baví a chodí 

sem rádi. Organizace spolupracuje i se školami na 

různých projektech i v rámci vyučování. Mládež tu 

v druhém patře má k dispozici tělocvičnu, šipky, 

fotbálek a stolní tenis. Zdejší samospráva velmi 

podporuje volnočasové aktivity už od dětských let 

až do dospělosti, neboť tak předcházejí 

patologickým jevům. A pro všechny se zde něco 

najde, i když nejsou v žádném klubu, tak může 

přijít kdokoliv. Je dobré, aby měl každý již od 

mládí nějaký zájem, proto zde vše funguje jako 

prevence. Dítě je středem pozornosti. Každoročně 

pořádají hudební festival a každý, kdo má zájem, 

se může podílet nejen jako divák. Mohou hrát i na 

jevišti. Pořádají různé tábory a zájezdy, v parku 
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jsou všechny akce zdarma včetně vstupů. Součástí 

festivalu je např. i letní kino. 

Důraz je kladen na kreativitu. Každý je vítán 

s jakýmkoli nápadem. Vedení organizace totiž i při 

návrhu nové aktivity může mládeži pomoci ji 

zrealizovat. Tím je podporována nejen jejich 

kreativita, ale následně i zodpovědnost za majetek  

dvedenou práci. Dalo by se říci, že se tím mladí učí 

i jistým pracovním návykům do budoucna. 

Pouţité nástroje:  

Široká škála aktivit. Centrum se snaží nabídnout 

širokou škálu aktivit kreativních i relaxačních 

(např. sport, hudba, film, fotografování, rukodělné 

činnosti, outdoorové aktivity, kempink, jízda na 

koni atd.) Aby měl každý možnost se realizovat a 

najít to, co ho baví. Centrum se snaží nabízet 

takové aktivity, jaké ve městě chybí. Mají 

nadstandardně vybavené dílny pro kvalitní 

program – workshopy, dílny, muzikoterapii, design 

dílny, rádio. 

 Spolupráce se školou. Centrum se 

nezaměřuje pouze na mimoškolní aktivity, ale 

aktivně spolupracuje se školami na různých 

projektech i    v rámci vyučování.  

 Výchovné prvky. V centru platí pravidla, 

která je nutné dodržovat. Patří mezi ně např. 

zákaz požívání alkoholu a drog, zákaz 

kouření, udržování pořádku, nekonfliktní 

jednání, ohleduplnost. Děti se tak učí fungovat 

ve společnosti, navazovat zdravé vztahy. 

Pokud pravidla porušují, musí odejít. Přijít 

znovu mohou pouze v případě, že jsou ochotni 

pravidla akceptovat. 

 Zapojení do života města. Centrum 

obohacuje svou činností společenské dění ve 

městě. Pořádá např. festival, na kterém si děti 

mohou zahrát se svými kapelami.   

 Myšlenka vytvořit „cool prostředí“, jež děti 

přitahuje – žádná „špeluňka“ v suterénu. 

 Pořádání různých kulturních akcí – letní 

hudební festival, do kterého jsou zapojeni děti 

z klubu v rolích pořadatelů, nebo interpretů, 

pobyty v přírodě, zájezdy.Pomocí technologií 

zpříjemňují pobyt a funkčnost prostředí. 

Docházka do klubu se zapisuje pomocí tabletu 

apod. 

 Lektoři z prostředí mimo klub (externisti) – 

jsou zaměstnáni jen na dohodu, bývají však 

leckdy erudovanější, neboť mají v daném 

oboru zkušenosti (vedoucí tematických dílen  

k zvyšování exkluzivity zařízení). 

 Rodičovské hlídky páteční večer – dohled 

rodičů, kteří dobrovolně každý pátek chodí po 

místních restauracích a kontrolují, zda tu 

mladí nepopíjejí. 

 Využívají své internetové rádio. Rádio tvoří 

také návštěvníci, jde i o formu prezentace 

organizace, ale zároveň seberealizace 

mladých. 

Inovace: 

 Aktivity volnočasových klubů jako 

obohacení života místní komunity. 

Nízkoprahové kluby jsou u nás někdy 

vnímány jako „místo, kde se schází 

problémová mládež“. Důležité je neuzavřít se 

před veřejností, ale ukázat, v čem činnost 

klubu spočívá, v čem je přínosná  

a představit výsledky práce na veřejnosti. 
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Podstatná je i spolupráce s místními školami, 

viz č. inovace 43, 44. 

 Využití moderních technologií ke dvojímu 

účelu – propagace organizace a seberealizace 

klientů (například facebook, rádio). 

 Striktní pravidla. Pravidla mohou být přísně 

zavedena. Pokud někoho exemplárně 

potrestáte, pravidla se pak i snáze dodržují. 

Musí být reálná hrozba. Zákaz alkoholu, 

kouření apod., večerní hlídky rodičů, viz č. 

inovace 45. 

 Možnost vyzkoušet si práci nanečisto. 

Výrobky vytvořené v klubu mohou klienti 

prodávat či nabízet, nebo si sami zkusí něco 

zorganizovat, mohou též nahrávat CD či 

hlídat mladší klienty, viz č. inovace 46. 

 Široká skála aktivit. Široká škála nabízených 

aktivit pomáhá k tomu, že si z nich každý 

může vybrat dle svých preferencí. 
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Rozloha: cca 92 391 km
2
 (což je cca o 17 % větší rozloha než ČR) 

 

 

Rozloha: cca 92 391 km
2
 (což je cca o 17 % více než ČR) 

Počet obyvatel: 10,6 milionu (což je srovnatelné s ČR) 

Měna: euro 

Oficiálním jazykem je portugalština.  

Země je rozdělena na 18 samosprávných oblastí (krajů). 

Portugalsko je stát nacházející se na Pyrenejském poloostrově na samém jihozápadním cípu Evropy. Jediným 

sousedem je Španělsko. Portugalsko je také hluboce spjato s Brazílií, díky historickým vazbám spolu sdílí stejný jazyk 

a mnoho studentů z Brazílie studuje v Portugalsku. Portugalsko je parlamentní republika. Hlavním městem 

Portugalska je Lisabon, který je zároveňi největším městem. Druhé největší město je Porto. Portugalsko je 

ekonomicky i historicky těsně spjato s mořem. Portugalsko v době vzniku této publikace prožívalo hlubokou 

ekonomickou krizi, která byla patrná ve všech složkách našeho zájmu. Portugalsko bylo nuceno přijmout mezinárodní 

finanční pomoc. Na základě toho se ale vláda zavázala k úsporným opatřením – mimo jiné omezila výdaje na sociální 

potřeby a přistoupila ke zvýšení daní. 

Dávky sociálního zabezpečení 

Portugalský systém sociálního zabezpečení je založen na zásadě všeobecné dostupnosti. Zajišťuje, aby sociální 

ochrana, kterou poskytuje, byla dostupná každému. Zahrnuje tři systémy: systém sociální ochrany občanů, 

systém pojištění a doplňkový systém. 

Neziskový sektor 

Postavení neziskových organizací v Portugalsku je zcela jiného charakteru než v ČR. Teprve v roce 1994 

schválil parlament první zákon o NNO, díky němu se mírně zlepšily podmínky NNO, ale teprve v roce 2001 

bylo přijato ustanovení o vymezení konkrétní částky pro financování projektů NNO. Neziskový sektor je 

limitován nedostatkem finančních prostředků. O tom, že neziskové organizace v Portugalsku nemají lehké žití, 

svědčí i fakt, že jsou postaveny na stejnou úroveň jako ziskové firmy, musí s nimi soutěžit o veřejné zakázky a 

financování probíhá vesměs až po předložení faktur. Financování NNO zůstává dlouhodobě velmi nízké a 

neodpovídá jejich potřebám. Celková suma peněz plynoucí do neziskového sektoru je tak jedna z nejnižších 

O ZŘÍZENÍ V PORTUGALSKU  
Oficiální název státu je Portugalská republika 

 

 

 

 

Portugalsko 
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v Evropské unii. Očekávali bychom, že při tak nízkém financování, bude stát podporovat soukromý sektor při 

přístupu k neziskovkám. Není tomu tak. V Portugalsku se sponzorům neziskových organizací neposkytují 

žádné daňové ani jiné výhody.  

Školství 

Školní docházka je povinná od 6 do 18 let. Důvodem zavedení takto dlouhé povinné školní docházky byl 

velký počet negramotných obyvatel v zemi. Na vysokých školách není placeno školné bez ohledu na sociální 

postavení studenta. Studenti však mohou zažádat o podporu při studiu.  

Zaměstnanost  

V květnu 2014 byla nezaměstnanost v Portugalsku přes 15 %. To se odráží i na ekonomické situaci státu i 

samotných občanů. S nezaměstnaností se ve velké míře potýkají právě mladí lidé – naše cílová skupina.  

Co nás zaujalo: 

Především je to lehkost, se kterou zde pracují, a zacílení na práci s klientem. Také nás překvapilo, že v celém 

Portugalsku v žádné organizaci neřeší tak striktně, kdo spadá do cílové skupiny, prostě pomáhají potřebným, 

bez ohledu na to, zda jsou přesně vydefinovaní. Téměř ve všech navštívených organizacích je prezentována 

jejich práce navenek – organizování festivalů, výstav apod. Zároveň je zásadním pravidlem, že práci s 

klientem nemusí dělat jen ti, jimž to dovoluje zákon, ale velký úspěch naopak slaví i lidé, kteří jsou v běžném 

životě třeba umělci, dobrovolníci atd. 

 



 

 

 

 

Popis organizace: 

Lokalita Cova da Moura, v překladu Mlýn mládeže 

(symbolem je mlýn, který se nachází nahoře 

v lokalitě), se nachází v části Lisabonu zvaném 

Buraca. Oficiálně se prostor označuje jako 

vyloučená lokalita a žije zde něco okolo 9000 

obyvatel. Jde o největší lokalitu tohoto typu 

v Portugalsku Je zde zvýšený výskyt kriminální 

činnosti, drog, nízká gramotnost, sociálně slabá 

skupina, nezaměstnanost. Většina obyvatel pochází 

z břehů Afriky. 

Celá organizace, která zde působí jako pomoc 

místním obyvatelům, má 120 zaměstnanců bez 

dobrovolníků a stážistů (včetně zahraničních). Ti 

pravidelně každý rok tvoří dalších cca 30 

zaměstnanců. V organizaci pracuje více žen než 

mužů, polovina ze zaměstnanců jsou místní 

obyvatelé, kteří tak získali práci a zároveň jsou 

velice důležitou součástí celé organizace. 

V současné době pracuje organizace na téměř 70 

projektech. Platově jsou na tom zaměstnanci velice 

dobře, práce zde není považována za jednoduchou, 

čemuž odpovídají i platové podmínky. Speciální 

pozice jsou vysoce ohodnoceny.   

Práce místní organizace je rozdělena teoreticky na 

několik částí (na několik buněk), které jsou 

financovány z různých zdrojů: ze státních 

programů, ze správy sociálního zabezpečení, 

z centra pro přistěhovalce, a z ESF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. školské zařízení pro děti od 4 měsíců do 6 let, 

základní škola (do 4. třídy) – hned vedle 

lokality mají ale další stupeň i středoškoláci. 

2. poradenské centrum (něco jako denní centrum   

u nás) – sociální služba 

3. nízkoprahová centra – nahrávací studio, 

prostory pro sport, knihovna, počítačová 

místnost 

4. vzdělávací aktivity pro dospělé, včetně 

rekvalifikací 

5. poradenské centrum pro zaměstnávání (v našem 

případě jej řadíme zvlášť jako projekt GIP) 

 

1. Školské zařízení 

 Místní systém nabízí možnost být na mateřské 

pouze první čtyři měsíce, proto v lokalitě byla 

zřízena školka a jesle. 

 Financování zařízení je vedeno ze správy 

sociálního zabezpečení, velikou pomocí je 

využívání potravin z potravinové banky, určitou 

částí se podílí i rodiče. 

 Jesle a školka jsou rozděleny na několik buněk, 

které nejsou příliš velké, prakticky je tvoří vždy 

dvě menší místnosti, vybavení není na příliš 

vysoké úrovni, přesto je podobné našim 

poměrům. 

 Každá buňka má ve své znaku nějaký druh 

stromu, který je pak vymalován i na dveřích. 

Associação Cultural da Juventude 

Knoll Lane, 1, Alto da Cova da Moura, 2610-202 Buraca  

Rosa Castelão Rodrigues, http://redeciencia.educ.fc.ul.pt/moinho/ 

 

Portugalsko 

1 

http://redeciencia.educ.fc.ul.pt/moinho/
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 Škola funguje od 6.00–18:00. Mají tu knihovnu, 

družinu, zde si pak děti před a po škole můžou 

hrát, psát úkoly atd. 

 Mají vlastní jídelnu pro školské zařízení i 

zaměstnance. 

 

2. Poradenské centrum 

Funguje na stejné bázi jako u nás. Jde v zásadě o 

denní centrum, které pomáhá s různými problémy 

místním obyvatelům. Mají své vlastní sociální 

pracovníky, jsou napojeni na organizaci GIP a úřad 

práce.  

 

3. Nízkoprahová centra 

Součástí jsou taneční skupiny, africké tance, 

řemeslné dílny, výstavy, umění z odpadků, různé 

kroužky, akce. 

 

5. GI.  Kabinet pro podnikání a zaměstnatelnost 

 Organizace úzce spojena s lidmi, snaha o 

zlepšení života klientů, fungování 

organizace založené na pomoci institutu 

pro zaměstnávání. 

 Primární předpokladem každého klienta je zlepšit 

odborné vzdělání, jde o integrovaný systém. 

 Organizace nefunguje jen pro místní. 

Ačkoli jsou CS především přistěhovalci, 

nedávají jim přednost. 

 Mají nejvíce dlouhodobě nezaměstnaných.  

 

Hlavní činností Asociace je rozvoj dovedností 

klientů – ve většině jsou to obyvatelé lokality 

Cova da Moura v oblasti sociálně-vzdělávací, 

sociálně-kulturní, sportovní, sociálně-profesní, 

sociálně-právní a v rámci ekonomických 

vědomostí a dovedností. Na sociální úrovni 

asociace udržuje "Centrum pro podporu obyvatel", 

které usiluje o lepší podmínky bydlení v okrese a 

legalizaci migrujících obyvatel. Centrum dále 

nabízí pomoc v oblasti zdraví, zařizuje vzdělávání 

a podporuje aktivity v oblasti prevence. Snaží se 

zachovat a podporovat kulturu původních 

obyvatel. Udržuje aktivní jesle, mateřskou školu, 5 

tříd základní školy, volnočasové aktivity, školní 

podporu, prázdninové tábory a školení v oblastech 

jako gymnastika, řemeslo a informatika. 

Podporuje "Informační centrum pro mládež". 

Pomoc mohou využívat také osoby z jiných 

lokalit. 

Asociace vznikla 1. 11. 1984 jako neformální 

organizace žen v boji za základní hygienu a 

životní podmínky v lokalitě Buraca. V roce 1985 

se podařilo vybudovat kanalizaci a vodovod, o dva 

roky později 1987 bylo sdružení oficiálně 

potvrzeno notářskou listinou a vznikla organizace 

Mill Youth Cultural Association a jako nevládní 

organizace funguje od roku 2010. Od počátku 90. 

let organizuje s podporou Centra pro zaměstnanost 

a Evropského sociálního fondu kurzy odborné 

přípravy zejména pro ženy a mladé lidi. Asociace 

investovala do ekonomiky lokality a je 

akreditována jako výcvikové středisko v INOFOR. 

V jejím vedení je 9 osob, z toho 7 žen.  
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Mladým lidem je nabízeno poradenství v oblasti 

pracovního uplatnění. Nemusí jít nutně o lidi 

vyloučené, ale mládí lidé tu mají problém se 

zaměstnáním i po absolvování VŠ. 

Součástí asociace je vlastní sociální odbor, kde 

v současnosti pracují asi s 80 rodinami s dětmi, 

spolupracují i s oficiálními úřady. Organizace má 

dále kabinet pro podnikatelství a zaměstnanost 

GIP, kde skrze pohovor, motivaci a odbornější 

vzdělání pomáhají lidem k lepší zaměstnatelnosti.  

Cílová skupina:  

Děti, mládež i dospělé osoby. Obyvatelé přišli z bývalých 

kolonií, 60% pochází z afrických zemí, jejichž úředním 

jazykem je portugalština (Palop).  

Typ zařízení:  

Nezisková organizace  

Hospodaření:  

FSE, vícezdrojové financování + partnerství a 

společné financování se školami, Ministerstvo 

sociálního zabezpečení a práce, Ministerstvo 

školství, Magistrát města Amadora, IPJ Portuguese 

Youth Institute), Ministerstvo zdravotnictví, 

Evropské fondy, Úřad práce. 

Název projektu:  

Cestovní ruch v Cova da Moura  

 

Popis projektu:  

„Sabura“ – jedná se o kreolský výraz, který 

znamená „chuť, která je dobrá“. Principem 

projektu je otevřít dveře Cova da Moura externím 

návštěvám. Asociace vyvíjí v průběhu let kontakty 

v podobě návštěv skupin, škol a dalších organizací, 

které vyjádří zájem o poznávání okolí, prostředí  

a projekty v Cova da Moura. Organizace se snaží 

předvést bohatství a kulturní rozmanitosti  

v lokalitě a tím pomáhat v boji proti její 

stigmatizaci. Návštěvníků bývá kolem 2 tisíc 

ročně. 

Projekt zahrnuje hudební vystoupení, filmy, divadelní 

představení, tanec, výtvarné umění, festivaly a oslavy, 

prezentaci života komunity, sportovní zápasy. Je kladen 

důraz na tradici afrických zemí, folklór (kapverdská 

hudební tradice), gastronomii a pestrost oděvů. 

Návštěvníkům umožňuje blíže poznat pozitivní stránku 

života v Cova da Moura – tradiční kuchyni a restauraci, 

obchody s potravinami s produkty exotických chutí, 

mohou vidět místní řemesla a umění, vyzkoušet si 

etnické účesy.  

Projekt Sabura nabízí výměnné pobyty, v jejichž rámci 

je cílem rozvíjet solidaritu a podporovat posílení 

kontaktů mezi mladými lidmi z různých kulturních 

prostředí přes hudbu, tanec či graffiti.  

Název projektu:  

GIP 

Popis projektu:  

Projekt ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOÍNHO 

DA JUVENTUDE je zaměřený na motivaci, 
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vzdělávání, vyhledání vhodné práce na zkušenou, 

mentorování, ale i poradenství. Nejprve vždy dělají 

profil klienta – znalosti, život, vzdělání, jeho silné 

a slabší stránky. Každý klient má pak vlastní kartu, 

ve které je kromě těchto základních údajů také 

postup práce s ním, tyto karty pak zpracovává 

státní úřad. 

Dále dojde k vyhledávání zkušebního místa – řídí 

se profilem klienta, sám klient pak musí dojít  

k rozhodnutí, že je připraven na zaměstnání. Pokud 

mu nějaké znalosti chybí, je nutné je doplňovat 

(apel na to, aby si ji doplňovali při práci, ne před 

ní), vzdělávání, dokončit školu nebo najít novou 

dovednost. Mají cílené partnerství se školami a 

vzdělávacími institucemi proto, aby nedublovali 

jejich práci. Hodně motivují klienty k podnikání. 

Používají tzv. techniku bilančních kompetencí – 

zájem, zaměstnání, komunikace, vzdělání, 

dovednosti – snaha o sebeanalýzu. Práce                 

s klientem trvá obvykle tři měsíce. Mají velké 

množství kontaktů na různá pracovní místa, kde 

jsou schopni klientům hradit stipendium (200 euro) 

místo platu od zaměstnavatele po dobu 6 měsíců, 

kdy klient získá schopnosti a návyky pro trh práce. 

Klient má svého mentora, který kontroluje, jestli 

klient vykonává dohodnutou práci. 

Takto připravení klienti jsou odesílání na státní 

úřad práce, kde mají možnost získat zaměstnání dle 

svých možností a schopností. Výstupem projektu 

je dvacet obsazených pracovních míst.  

 

Pouţité nástroje:  

 Organizace se všemi svými pobočkami 

nachází přímo v lokalitě – největší plus této 

organizace. 

 Organizace nerozlišuje cílové skupiny a 

zároveň propojuje všechny oblasti pomoci 

najednou. V současné době pracují na 68 

projektech s různými cílovými skupinami, 

snaží se provádět komplexní pomoc, nejen 

hledání pracovního uplatnění, nýbrž i zajištění 

školy dětem, možnost stravování, vyplňování 

volného času. 

 Prezentace lokality navenek. Práce s lidmi 

z lokality má vést k prezentaci pozitivních věcí 

navenek. 

 Práce s lidmi mimo lokalitu. Každý sem 

může přijít požádat o radu, není dáno, že to 

vždy musí být někdo odtud (souvisí úzce 

s vymezením cílových skupin, které tu tolik 

nefunguje). 

 Zaměstnanci organizace jsou z 50% 

obyvateli lokality. Nejen, že tak dochází 

k umělému snižování zaměstnanosti, nýbrž 

také k tomu, že lidé z lokality je berou ze 

začátku vážněji, odbourávají se bariéry. 

 Diagnostika žadatelů o zaměstnání – 

vícestupňová diagnostika založena na několika 

testovacích sadách a rozhovorech 

s uchazečem, propracovanější než metodika 

Úřadů práce v ČR. 

 Projekt na placené stáže u firem. V rámci 

projektu mohou ti nejlepší pracovat například 

půl roku u nějaké organizace, mzda je hrazena 

z projektu. 
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 Nedubluje se práce vzdělávacích organizací. 

Nejprve se vždy hledají organizace, které 

vzdělání či rekvalifikaci mohou poskytnout. 

Nechtějí, aby organizací, které dělají to samé, 

bylo více, ale aby se tyto věci spíše 

centralizovaly. 

 Mezinárodní spolupráce. Mohou sem 

přijíždět spolupracovat studenti a zaměstnanci 

NNO z celého světa, výpomoc vítají. 

Inovace: 

 Placené stáže. Samotný projekt GIP má 

dotaci na několik pracovních míst mimo 

lokalitu. Zaměstnavatel tedy nemusí hradit 

mzdu zaměstnance, hradí jej GIP po dobu 

6 měsíců, viz č. inovace 48. 

 Zaměstnávání klientů na přímou práci 

s klienty. Velkou část místních zaměstnanců 

tvoří samotní klienti – nejen, že se učí 

pracovním návykům, zároveň mají plat a 

rozšiřují své zkušenosti (kuchaři v jídelnách, 

učitelky v MŠ, vedoucí kroužků, běžná 

administrativa), viz č. inovace  49. 

 Práce v lokalitě. Organizace, která pomáhá 

místním, nesídlí někde v centru Lisabonu, ale 

přímo v lokalitě. Tím je nejen blíž klientům, 

ale zaměstnanci mají také větší povědomí         

o fungování v lokalitě, viz č. inovace 47. 
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Popis organizace: 

Villa Ramadas zahájila provoz 14. 9. 2002. 

Zakladatelem je Eduardo da Silva, který chtěl na 

základě svých zkušeností z Anglie vytvořit kvalitní 

léčebnou alternativu pro klienty z celého světa. Od 

počátku se léčebný proces zaměřoval především na 

chemické závislosti. Od roku 2002 započala práce 

s lidmi s behaviorálními poruchami (např. poruchy 

příjmu potravy) a od roku 2006 se zabývali i 

poruchami emocí (např. deprese). 

Centrum Villa Ramadas bylo oficiálně založeno a 

inaugurováno dne 14. září 2002 tehdejší 

předsedkyní Portugalského červeného kříže, paní 

Marií de Jesus Barroso Soares. Dům, v němž 

centrum sídlí, byl postaven ve dvou fázích. 

Původně se jednalo o rodinný dům, který byl v 

roce 2002 rozšířen a zrenovován s cílem přeměnit 

jej na usedlost pro agroturistiku. Eduardo Silva 

tehdy majitelům navrhl, aby se dům stal sídlem 

mezinárodního léčebného centra. 

 

Organizace se zabývá léčbou závislostí a 

poruchami chování, poruchami emocí, nemocemi 

jako je anorexie, bulimie, patologické hráčství, 

závislost na nakupování, na sexu. Villa Ramadas je 

soukromé terapeutické zařízení s vlastním 

léčebným programem nazvaným Change & Grow. 

V průběhu terapie tým pracovníků pomáhá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pacientům uvědomit si nejen samotné projevy 

nemoci, ale především její negativní dopad na 

všechny oblasti jejich života z hlediska tělesného i 

duševního. Při práci s pacienty využívají integrační 

model, založený na sloučení prvků humanistiky, 

psychodynamiky, kognitivně-behaviorální terapie a 

tzv. Gestalt terapie. 

Se všemi pacienty je zacházeno v souladu se 

zásadami Britské asociace pro poradenství  

a psychoterapii. Jednou z hlavních zásad je 

poskytovat terapii jen tehdy, pokud ji pacient 

podstupuje z vlastní vůle. Léčebný program je 

poskytován bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu 

pleti, náboženské vyznání či sexuální orientaci a 

anonymita je základním právem všech pacientů. 

Léčba by měla vést klienta k tomu, aby se stal 

soběstačným v rozhodování, aby byl vyváženou, 

dynamickou, zodpovědnou a stabilní osobností. 

Klient by se po ukončení léčby měl vrátit do 

normálního a společensky produktivního života. 

Léčba je zahájena detoxikací pod lékařským 

dohledem. Villa Ramadas nabízí léčbu v 

portugalštině a angličtině i zahraničním klientům. 

Organizace nabízí i návaznou péči po ukončení 

programu. 

Cílovou skupinou jsou klienti z Portugalska a i ze 

zahraničí ve věku od 14 do 60+ let, kteří jsou 

schopni platit za léčbu 2650 euro/měsíc. Na 10 

Villa Ramadas  

Apartado 1076, E. C. Santana 2401-801 Leiria 

Eduardo da Silva, http://en.villaramadas.com/ 

 

 

 

Portugalsko 

2 

http://en.villaramadas.com/


 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

71 

 

platících klientů má možnost jeden klient léčbu 

zdarma. 

Organizace má mezinárodní šestnáctičlenný 

multidisciplinární tým, který se skládá                    

z psychologů, psychoterapeutů, sociologů, lékařů a 

osobního kouče. Klienti jsou z 90% muži mezi 18 

a 35 lety. Od počátku trvání prošlo léčbou 900 

klientů 22 různých národností, v současné době 

roste počet mladších 18 let a žen. Mají 2 zařízení, 

48 lůžek, dvě jsou vždy připravena pro akutní 

případy a jsou stále volná (tvoří 7% z příjmu). 

Ve Villa Ramadas jsou podporované dílny 

směřující k rodinám pacientů, kde mohou 

proklamovat svoje pochybnosti a požádat 

odborníky o nejlepší způsob, jak pomoci své 

rodině v postu léčby a sociální integraci. Tyto 

služby rovněž upozorňují jaká nebezpečná 

znamení vzít do úvahy s rodinou a přáteli, aby se 

zabránilo případné recidivě. Organizace 

spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví a 

ministerstvem sociálních věcí. Organizace 

spolupracuje s Bulharskem 

Cílová skupina:  

Osoby nad 15 let se zkušeností se závislostí, 

s poruchami chování a s poruchami emocí. Klienti 

jsou z celého světa. 

Typ zařízení:  

Soukromá organizace 

 

 

 

Hospodaření:  

příspěvky pacientů (2 650 euro/osoba/měsíc; 

16 000 euro/osoba/6měsíců), samofinancování 

(prodej balíčku Change & Grow) a podpora od 

státu, roční náklady do 1 milionu euro. 

Název projektu:  

Terapeutický program Change & Grow  

Pouţité nástroje:  

Program terapií a celého projektu byl postupně 

přetvářen vzhledem k tomu, že se rozšiřoval 

soubor závislostí, se kterými se zde pracuje. 

Kromě psychických problémů jako například 

schizofrenie se zde léčí všechny druhy závislostí či 

problémů. Po přijetí jsou vytvářeny dlouhé a 

hluboké analýzy klienta, aby bylo možné jej 

pochopit a nastavit správný systém léčby. Program 

Změna a růst je založen na růstu osobnosti, neřeší 

se samotná závislost, ale jak se k ní člověk dostal, 

co je příčinou, což nevede ke snaze eliminovat 

důsledek, ten je pak eliminován sám. Každý 

program trvá cca 6–8 měsíců. Je založen              

na principu osobního rozvoje: 

• pravda 

• přijetí 

• vděčnost 

• láska 

• zodpovědnost 
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Denní režim je vždy stejný. Skupiny vedou dva 

terapeuti, kteří se po týdnu střídají, skupina čítá 

maximálně 10 klientů. 

o 7.30 – vstávají 

o 8.00 – snídaně 

o 9.00–11.00 – individuální terapie, 

co se stalo, co se bude dít atd. 

o 12.00 – oběd 

o 13.00–17.00 – skupinové terapie 

o 17.00 – volno a večeře 

Klienti si sami vaří jen jednou v týdnu, mají 

kuchaře. Každý z nich má vlastní knihu, do které si 

píše pokroky, představy a jiné. Důležitá je pro ně 

především skupinová dynamika. Proto jsou 

skupiny také velice pestré. Zaměstnanci tady mají 

velký záběr, protože musí rozumět více oblastem 

najednou. 

Nábor má několik fází. Může jít o kontakt z rodiny 

(nejčastější), či je kontaktuje sám klient, pak je 

s ním proveden rozhovor (jak dlouho program trvá, 

co dělají, kolik stojí). Ve druhé fázi je možnost 

zkušební bezplatné návštěvy zařízení, což jiná 

zařízení neumožňují, rozbory, ukázka prostorů, 

prohlídka je zadarmo, což není všude, mají pocit, 

že se lidé více otevřou a nasají atmosféru, což 

pomáhá osobnímu rozhodnutí. Třetí fáze je 

samotný nástup do programu. 

Cílem terapeutického programu Change & Grow a 

multidisciplinárního týmu Villy Ramadas je poskytnout 

pacientům kvalitní model léčby, který umožní jejich 

osobní rozvoj vedoucí k soběstačnosti ve vztahu k 

rozhodování a stabilnímu, vyváženému a 

zodpovědnému způsobu života. Terapeutický 

program Change & Grow využívá integrační 

model, založený na sloučení prvků humanistiky, 

psychodynamiky, kognitivně-behaviorální terapie a 

tzv. Gestalt terapie. Program trvá 6–8 měsíců. 

Multidisciplinární tým se potkává minimálně 

jednou týdně, každý den si osobně a i 

prostřednictví systému předávají informace týkající 

se klientů. Zaměstnanci jsou špičkoví odborníci, 

komunikují mezi sebou i přes internet, důležitá je 

informovanost a provázanost. Vše je na počítačové 

databázi, důležité je základní zanesení informací. 

Jazyková komunikace probíhá v portugalštině a 

angličtině. Zaměstnanci jsou školení, probíhá 

poradenství přímé i nepřímé, například po skypu.  

Celkem bylo ošetřeno 900 klientů. Organizace má 

2 zařízení + kanceláře. Momentálně je léčeno  

48 klientů, naplněnost 93%. Vždy je připraveno 

lůžko pro akutní případ. Zaměstnanci jsou lékaři, 

psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, 

administrativní pracovníci, úklid a údržba. 

Pravidla:  

1. Následná péče přichází na první sobotu v měsíci, 

mezi 10.00–16.00. Zahrnuje skupinovou terapii a 

styk s obyvateli a terapeuty.  

2. Všechny následné péče si mají účastníci 

připravit sami. Když klient odmítne spolupracovat, 

musí středisko opustit. 

3. Při terapii nemůže klient používat jakékoliv 

předměty, oblečení, peníze, atd., nemůže používat 

osobní mobilní telefony. Vše po předchozím 

písemném souhlasu s personálem.  
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4. Ve skupinové terapii, která začíná přibližně 

v 11.00 hodin, by si každý měl být vědom toho, že: 

musí zachovávat důvěrnost obsahu skupiny a 

anonymity všech přítomných, respektovat názory 

druhých poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a 

být odpovědný za své pocity, být konkrétní, jasný a 

nebát se požádat o pomoc.  

Pouţité nástroje:  

 Psychoterapie, psychoanalýza, neurolingvistické 

programování, humanistická psychodynamika, 

sport terapie, kognitivně-behaviorální terapie, 

logoterapie, arteterapie, hypnóza, prvky tzv. 

Gestalt modelu. 

 Vše je na PC. Zaměstnanci využívají propojené 

sítě, kam se okamžitě zanáší jakékoli 

informace o klientech, využívají tablety, 

odpadá tak i spousta papírování.  

 Tým terapeutických pracovníků využívá při 

práci na míru vyvinutý systém na sledování 

pokroků/vývoje/vlivu terapie na pacienta. 

Program současně sleduje velké množství 

indikátorů a proměnných (mimo jiné i práci 

terapeutů). 

 Důraz je kladen na příjem pacientů, neboť 

kvalitně provedeným příjmem je možné 

dosáhnout většího úspěchu při terapii. Ideální 

příjem pacienta probíhá tak, že rodina 

(pacient) kontaktuje Villu Ramadas e-mailem, 

telefonicky nebo jinak. Následuje telefonický 

rozhovor, který informuje o poskytovaných 

službách, o programu, o potřebách pacienta,  

o délce trvání terapie a o ceně. Dále je na řadě 

nezávazná, osobní návštěva a pohovor přímo 

ve Ville Ramadas. Při této návštěvě je zjištěna 

případná psychiatrická diagnóza. Závažnost 

onemocnění může ovlivnit (ne)přijetí pacienta 

do terapie. Tato nezávazná návštěva je 

důležitým prvkem ve vytvoření důvěry           

v zařízení např. u mužů, kteří trpí anorexií. 

Také je podstatným prvkem při osobním 

rozhodnutí zahájit léčbu.  

 Terapeutickou skupinu (do 10 lidí) vedou 2 

pracovníci. Terapie probíhají od pondělí        

do soboty. Neděle jsou volné. 

 Skupinová terapie, kdy klienti by měli 

přijmout tzv. patero – pravda, láska, 

zodpovědnost, vděčnost, přijmutí. 

 Pravidelný denní režim. 

 Blízký kontakt s rodinou. 

 Následná péče. Podmínkou jsou screeningové 

testy, jestliže odmítnou, nebo je jejich 

výsledek pozitivní, musí okamžitě opustit 

středisko po dobu nejméně 3 měsíců. 

Inovace: 

 Administrativa na PC, tablety. Je velice 

svěží a příjemné, když odbude starost             

o papíry, můžete sdílet to, co potřebujete dřív, 

než dorazíte do práce, stejně tak vaši kolegové 

mohou vidět to, co chcete, aniž by to 

v šanonech museli hledat. Tato věc byla 

použita právě ve Ville Ramadas, kde každý 

vlastní tablet a pomocí sdílených souborů 

vkládají rovnou do programu například 

diagnózu pacientů nebo úkoly, které jim byly 

zadány, viz č. inovace 50. 

 Nerozhoduje cílová skupina. Ačkoli by se 

mohlo zdát, že pokud smícháme různé 

skupiny znevýhodněných, musíme mít i různé 

typy terapeutů a klientů. V Portugalsku to tak 
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nefunguje. Zaměstnanci si neustále zvyšují 

svou kvalifikaci, viz č. inovace 51, 52. 

 Důležitá diagnostika na začátku, viz č. 

inovace 53. 

 Know how. Villa Ramadas si zakládá na tom, 

že práce s CS a jejich formy terapie jsou jejich 

vlastní kombinací dostupných metod. Mají 

pocit, že jde o ojedinělý koncept, který je 

možné nabídnout jiným léčebným institucím. 

Proto se rozhodli své know how nabízet  

a prodávat jej, což pomůže samotnému 

rozvoji střediska, viz č. inovace 55. 

 Příčina, pak řešení. Je důležité si uvědomit, 

že každá závislost má nějakou příčinu, člověk 

z nějakého důvodu trpí a uchyluje se 

k drogám. Za stěžejní tedy v tomto centru 

považují odhalení příčiny, pak teprve nějaké 

řešení, viz č. inovace 56. 
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Popis organizace: 

Skupina odborníků v oblasti zdraví a umění 

společně zrealizovala sdružení Prostor „T“. Projekt 

vznikl roku 1994. Od roku 1999 začal Prostor „T“ 

pracovat pravidelně s mezinárodními programy pro 

mladé lidi. V roce 2001 vzniklo oddělení 

zaměřující se na profesní vzdělávání klientů (tzv. 

rekvalifikační kurzy). Jedná se o organizaci, která 

pracuje s lidmi s různým druhem vyloučení 

(handicapovaní, závislí) na jejich začlenění do 

společnosti a pak pracují na společné změně. 

Prostor „T“ je otevřeným a bezpečným místem, 

které není omezeno na určitou cílovou skupinu. 

Vytváří umělecké workshopy, mají 20 ateliérů 

v domě a pak s nimi pracují. 

Cílovou skupinou jsou obvykle ohrožení 

(handicapovaní, závislí) klienti, kteří se zde mohou 

seberealizovat, nepracují s léky, koncept „začlenit 

vyčleněné“. V současné době mají mezi klienty 

140 osob, které s nimi spolupracují, lidé se mění, 

doba práce s jednotlivcem je závislá na jeho změně 

a pomoci mu, není omezena – jen v ateliérech. 

Dochází sem na 500 klientů.Oblasti, na které se tu 

zaměřují, jsou následující: 

 

 

 

 

 

 

1. Vytváří pracovní místa – 4 pracovní místa 

v Portu a 5 mimo Porto. 

2. Krizová linka – mohou volat i lidé zvenčí, 

slouží to jako poradenský servis, můžou volat 

i když jsou jen smutní, mají trápení. 

3. Vedení zpět na trh práce – od roku 2001 se 

snaží své klienty vést zpátky na trh práce,     

do té doby šlo spíše o neformální setkávání. 

4. Speciální poradenství v centru Porta, 

dobrovolníci psychologové tu slouží klientům 

jako poradci. 

5. Umělecké ateliéry na arteterapii. 

6. Festivaly a výstavy. 

 

Mají jednu budovu, která je placena organizací a 

EU, sponzoři věnují peníze na jednotlivé místnosti, 

pak mají ještě budovu školy. Jde o formu 

rekvalifikačních kurzů, plus 20 km od Porta je 

další budova, která pod ně spadá. Mezi 

zaměstnance patří 40 lektorů a 19 odborníků, kteří 

fungují jako terapeuti. Jsou placeni ze státních 

peněz z projektů a od sponzorů, klienti neplatí nic, 

některé dary jsou ve formě peněz, jiné materiálu, 

není potřeba tolik peněz, rozpočet je 0.5 mil. euro 

na rok. Fungují jako zprostředkovatel UNESCA, 

jako propagátor, protože šíří jejich myšlenky. 

V Portugalsku je 20 takových center, před dvěma 

lety se sdružily a začaly spolupracovat dohromady. 

Prostor „T“ funguje jako koordinátor této asociace, 

Portugalsko 

3 

ESPACO T (Prostor „t“) 

Rua do Vilar, n.º 54, 54A, 4050-625 Porto 

Jorge Oliveira 

http://www.espacot.pt/T/index.php?lang=pt 

 

 

 

http://www.espacot.pt/T/index.php?lang=pt
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tímto se pak dostali do federace evropské a 

následně i světové – v rámci toho dochází 

k výměně mezinárodních zkušeností  

Cílová skupina:  

Osoby znevýhodněné (zdravotně či mentálně), 

sociálně vyloučené skupiny (např. staří lidé) nebo 

lidé, kteří se chtějí naučit jazyk umění. Nepracují s 

klienty, kteří jsou momentálně drogově závislí. 

Typ zařízení:  

Nezisková organizace 

Hospodaření:  

stát, sponzoři, realizace projektů financovaných      

z Evropské unie, částečně UNESCO, 500 000 

euro/rok  

Název projektu:  

Espaco T 

Popis projektu:  

Každá osoba si rozhodne, jak dlouho sem bude 

chodit, mají i někoho, kdo je tu dvacet let, ale mají  

i osoby, které jsou tu jen 2 měsíce, a pak se zapojí 

na trh práce. Předtím, než byla organizace 

založena, byla velká skepse ve společnosti, nebyla 

důvěra v jejich práci a trvalo delší dobu, než začala 

být společnost přesvědčena o funkčnosti modelu. 

Vždy pracují na základě umělecké terapie – klienti 

jsou připravováni na vstup na trh práce. Chtějí, aby 

klienti byli samostatní. Mají oddělení pro 

zaměstnanost, trvá 15 let – organizace je tedy 

rozdělena na několik oddělení (workshopy, 

zaměstnanost, práce s lidmi, oddělení pro 

psychologii). Často se klienti otvírají na základě 

terapie, pak se se z nich stávají jiní lidé s novými 

názory a psychologové jim pomáhají. 

Konkrétní cíle: 

První cíl 

Oblasti: sociální (umělecké dílny) a vzdělávání. 

Oddělení: terapeuti, kabinet psychologie, ateliéry, 

knihovna, prostor s internetem, dělají brigády 

jakoby v jiných organizacích, které pracují 

s cílovými skupinami (jistý druh terénní práce), 

oddělení zaměstnanosti, linka důvěry. 

 Mají jistý koncept spolupráce s okolními 

organizacemi, což znamená, že ne všem 

pomůžou, ale jsou oblasti, kam někoho 

mohou odkázat, vyhledat mu pomoc. 

 Je koncipován jako začlenění vyčleněných. 

 Inovativní je začlenění různých druhů 

ohrožení u osob každého věku. 

 Další snahou je začlenit se do místní 

komunity a zároveň spolupracovat s lidmi 

zvenku. 

 V rámci toho probíhá projekt 

volnočasových aktivit pro děti, sportovní 

aktivity, pak chodí do škol a pořádají 

workshopy, ve kterých se snaží ukázat na 

genderovou rovnost, obecně ale bojují       

s diskriminací jakéhokoli druhu. 

 Vzdělávání a odborná příprava (CEF) je 

příležitostí, aby klient mohl dokončit 
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povinnou školní docházku alternativní 

cestou. 

Umělecké oblasti: sochařství, fotografie, divadlo, 

dynamika ve skupině, sport, výtvarnictví, hudba. 

 Systém, kdy vytvoří umělecké dílo, jim 

hodně pomáhá v sebeuvědomění, vidí, že 

jsou schopni něčeho, co někdo ocení. 

 Je pro ně důležité, že jsou zaměřeni         

na jednotlivce, ale zároveň i na skupinu,   

na kterou se to nabaluje, podle skupiny se 

člověk může rozvíjet. 

 Důležité je posilování důstojnosti klientů. 

 

Druhý cíl 

Oblast: kultura. 

Oddělení: komunikace a obraz. 

 Udělat společnost takovou, aby byla 

schopna přijmout všechny. Dva odborníci 

jsou zodpovědní za činnost v tomto 

odvětví. Pořádají akce pro veřejnost. 

Společnost musí začít přijímat odlišnosti. 

Ve výsledku se na tom ale podílí všichni. 

 Vždy se během roku pracuje na něčem, co 

se pak ukazuje společnosti, během roku se 

pořádají různé menší akce, kde prezentují 

svou práci. 

 Pořádají divadelní festival, který trvá 15 

dní, představení se koná i venku. 

 Každý den běží úplně jinak, mají spoustu 

aktivit, nejde o rutinní centrum 

s programem. 

 Vytváří program, publikují odborné 

publikace a shání sponzory, obraz instituce 

– PR. 

 Publikují časopis 2x ročně, je v Braillově 

písmu, v cizích jazycích, jde do celého 

Portugalska. Náklady činí 5000 euro, 1000 

výtisků jde důležitým osobám – politici, 

sponzoři atd., 2000 dalších distribuují 

zdarma do trafik apod., časopis stojí 5 

euro, vždy se prodá polovina, zbylé jsou 

posílány do škol, nemocnic apod. 

 Divadelní festival – cyklus her divadla a 

tance – 18 festivalů, mají vlastních sedm 

divadelních skupin a ještě sedm dalších 

pozvou (což jsou podobné skupiny,  

např. z nemocnic). 

 Divadlo má 200 míst a pravidelně jsou 

plná představení, festival zhlédne na 3000 

osob. 

 Mají tři umělecké galerie – provoz 3 

galerií. 

1. Qasi galeria („Skoro galerie“) –

sídlí v hlavní budově organizace 

a vystavují zde profesionální 

(známí) umělci; na vernisážích se 

mísí klienti a umělci. 

2. V budově Trofa se vystavují díla 

neznámých umělců nebo klientů; 

mění se 1 za 2 měsíce. 

3. Využívání konceptu Street art – 

project Humos „T“ (člověk „T“). 

 
 Pořádají kongresy, na nichž rozebírají 

témata, která bývají tabuizována – účast 

obvykle  

500 až 800 osob. 

 Snaha o to, aby PR bylo kvalitní, ale za co 

nejnižší náklady. 
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 Guerilla marketing. Pomalované látky 

zaslané do 300 zemí (vyvěšení ve stejnou 

chvíli), budova ozdobena fotografiemi, 

malování postav z fotek (člověk T), každý 

umělec i klient upravil svou figuru. 

Pracují na několika projektech najednou: 

 PEPINIERES Européennes  Jeunes artisty 

– umělci v souvislostech, Umělci proti 

sociálnímu vyloučení. 

 Evropská dobrovolná služba. 

 Mládež v akci. 

 Intercambio juvenil. 

Pouţité nástroje:  

 Hlavním používaným nástrojem je umění, a 

to ve všech svých podobách. Nejvíce je 

využíváno výtvarných technik. Ateliéry – 

kresba, sochařství, plastické vyjádření, 

kreativní psaní, fotografie, žurnalistika, tanec, 

skupinový tanec, dramatizace, muzikoterapie. 

Festivaly, publikace, výstavy, workshopy, 

počítačové vzdělávání, psychologické 

poradenství, linka důvěry, profesionální 

integrace, kurzy, semináře. 

 Skupinová dynamika a skupinová terapie. 

 Pro naplnění obou cílů mají pracovníci vždy 

na paměti 3 oblasti zájmů: 

 sociální práce 

 vzdělání 

 kultura 

 Pomocí terapie skrze tvorbu umění pomáhají 

klientům vytvářet umělecká díla, čímž 

dochází k sebeuvědomění si, že jsou schopni 

něčeho, co někdo ocení. Pro klienty je 

důležité získat znovu důstojnost a vidět svou 

hodnotu. 

 Arteterapeutické ateliery. 

 Praktický výcvik v různých oblastech: móda 

a dekor, muzikoterapie, tanec, divadlo, 

fotografie, divadelní dílna, video 

 Festivaly a výstavy - galerie v budově + 

galerie v centru – vystavují známí umělci + 

klienti. 

 Kurzy - nabídka školení si klade za cíl získat 

a rozvíjet dovedností stážistů v různých 

oborech.  

 Psychologické poradenství – zdarma 

individuální péče pro dospělé, hlavním cílem 

je poskytovat poradenství a pomoc v situacích 

psychické nestability, pomoc v sebepoznání  

a osobním rozvoji. 

 Nouzová linka – jedná se o rychlý a důvěrný 

způsob poskytování informací, nebo 

doporučení služeb v Prostoru „T“. 

 Časopis 2x ročně – pro všechny (Braillovo 

písmo, CD) – 1000 výtisků je posíláno 

důležitým osobám – politikům, sponzorům 

atd., 2000 dalších distribuují do trafik, cena  

5 euro, prodá se cca polovina, zbytek posílán 

do škol, nemocnic apod. 
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Inovace: 

 Trefný název, který sám o sobě popisuje cíl 

organizace – pomáhá při PR, viz č. inovace 54. 

 Možnost seberealizace mladých při výtvarné 

činnosti – učí, že dojít k cíli něco stojí, trvá to, jde 

vlastně o jistou formu práce, snaha o přijetí sebe 

sama uměleckou terapií, délku terapie si každý 

určí sám. 

 Možnost prezentace výrobků široké veřejnosti, 

ukázat umění, které někdo zvládne. 

 Uspořádání mezinárodního uměleckého 

festivalu pro ohrožené mladé lidi – spojit 

výtvarníky a společně vytvořit umělecký projekt 

s dětmi z dětských domovů. 

 Fyzioterapeuti a asistenti mohou být lidé mimo 

obor – je třeba apelovat na to, co jinde funguje, 

není důležité vzdělání a zkušenost se 

znevýhodněnými, naopak, je vidět, že dobře 

funguje i to, když lektoruje odborník na danou 

problematiku (při arteterapii vede výtvarný 

kroužek výtvarník), viz č. inovace 60. 

 Oproštění se od konkrétní cílové skupiny – 

funguje zde princip, že různá ohrožení a 

znevýhodnění v kolektivu motivují a pomáhají 

ostatním, neboť ti se necítí v kolektivu vyčleněni, 

viz č. inovace 52.  
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Popis organizace: 

Posláním organizace je pomoci lidem bez domova 

zapojit se do společnosti a uplatnit se na pracovním 

trhu.  Dílčími projekty centra CAIS jsou CAISBuy 

@ work (projekt, který se zaměřuje na podporu 

zaměstnatelnosti) a Futebol de Rua (fotbalový 

turnaj). 

CAIS je charitativní organizace, která byla 

založena v roce 1994 na podporu a posílení 

samostatnosti lidí bez domova či žijících                

v extrémní chudobě. Je členem několika 

mezinárodních organizací. V Portugalsku má velmi 

důležitou roli v debatách týkajících se fenoménu 

chudoby a sociálního vyloučení. V roce 2012 bylo 

centrum CAIS nominován na Cenu občanské 

společnosti, kterou uděluje European Economic 

and Social Committee. Umístilo se na druhém 

místě. Byl to první portugalský tým, který v této 

soutěži uspěl.  

Cais v překladu znamená loděnice a cílem 

organizace bylo vytvořit časopis, který je prodáván 

lidmi bez domova. Ročně mají asi 150 klientů. 

Organizace neposkytuje jídlo ani ubytování, 

k tomu slouží jiné organizace, na něž zde lidé 

dostanou kontakty. Usiluje především o zvýšení 

sebevědomí, podporu a získávání nových znalostí a  

 

 

 

 

 

technik. V rámci denních aktivit pomáhá rozvíjet 

týmového ducha, posilovat přátelství a lásku. 

Organizace CAIS je i pro veřejnost všeobecně 

známa. Denní centra CAIS pomáhají rodinám  

i jednotlivcům, kteří čelí sociálnímu vyloučení 

nebo jinému sociálně - ekonomickému 

znevýhodnění. CAIS realizuje služby sociální 

podpory a projekty zaměstnanosti – 1. prodej 

časopisu CAIS a 2. projekt „recyklace“. Při práci s 

klienty propojují sociální a psychologickou pomoc 

tak, aby se životní situace klienta zlepšila (našel si 

zaměstnání a bydlení).Organizace má dvě pobočky 

– jedna je v Lisabonu a druhá v Portu. 

Nabízejí služby: 

 pomoc se zprostředkováním zaměstnání 

(po předchozí domluvě; 9.30–17.30) 

 sociální intervence (psychosociální péče, 

školení odborných dovedností a skupinové 

dynamiky; 9.30–17.30) 

 psychologická pomoc (14.30–17.30 a 

9.30–12.30 – po předchozí domluvě) 

 ateliér „Divadlo utlačovaných“ 

 měsíční workshopy na stanovené téma 

(ústní hygiena, prevence duševních 

chorob, meditace,…) 

 sociálně kulturní program (kino s diskusí) 

 

Portugalsko 

4 

Centro CAIS Porto  

Rua Mártires da Liberdade, 150-152 | 4050-359 Porto 

Cláudia Fernandes, www.cais.pt 

 

 

 

http://www.cais.pt/
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V pobočce v Portu pracují 3 zaměstnanci – 

psycholog, sociální pracovník a pracovník pro 

sociální vzdělávání. Další dva dobrovolníci 

zajišťují další aktivity a práce při předávání peněz 

z prodeje časopisu. Zapojují se do mezinárodních 

aktivit a jsou součástí mezinárodní asociace 

organizací pracujících s lidmi bez domova a bez 

práce. 

Časopis CAIS, který dává tvář celé organizaci, má 

dva cíle – upozornění na sociální problémy ve 

společnosti a vytvoření pracovního místa pro 

klienty. Na vzniku časopisu se podílejí externisté 

(např. studenti z univerzit, ale i profesoři či 

profesionální fotografové nebo novináři). Časopis 

prodávají nejen klienti, ale i jiné organizace, které 

pracují s podobnou cílovou skupinou (deset jiných 

institucí). Tisk časopisu probíhá v Lisabonu a je 

zcela zdarma. Náklad jednoho výtisku je 15 000 ks 

a ročně vychází 11 čísel (v létě dvojčíslo).             

V Portugalsku je celkem 160 prodejců, z toho v 

Portu 16. 

Od klienta je při práci vyžadována samostatnost. 

Průměrná doba spolupráce s klienty je různá. 

Velmi záleží na tom, jak intenzivně klient pracuje 

na posílení svých kompetencí. Původní idea byla 

pracovat s klientem maximálně 1 rok. Každý klient 

má svého sociálního pracovníka, se kterým 

spolupracuje na řešení své životní situace, 

spolupracuje na postupu při hledání práce (napsání 

životopisu, sebeprezentace, příprava na pohovor, 

vyhledání práce). Ve chvíli, kdy je klient připraven 

(má za sebou školení týkající se prodeje časopisu), 

vydává se prodávat časopis. Klient má možnost si 

na jeden den vyzkoušet, jaké to je být v práci 

(např. práce na počítači v kolektivu). 

Prodej časopisu je možný na veřejných či 

„chráněných“ místech (místo prodeje není pevně 

stanoveno). Prodejci musí dodržovat pevně 

stanovená pravidla – slušné chování, předepsané 

oblečení, spolupráce se sociálním pracovníkem a 

mít vždy na paměti cíle projektu. Na začátek 

prodeje má každý prodejce 100% z 20 ks 

prodaných časopisů (vytvoření kapitálu). Dále pak 

probíhá proces tak, že klient si odkoupí určitý 

počet časopisů, ty prodá, přijde do organizace  

a nakoupí další časopisy. Odměna za prodej je 

30% na provoz časopisu a 70% pro klienta. 

Nevyčíslitelnou hodnotou je fakt, že pracující 

klient získává zpět svoji důstojnost. Klient může 

prodat 300 – 400 výtisků časopisu, což odpovídá 

minimální mzdě. Se svým sociálním pracovníkem 

klient řeší, jak naložit s vydělanými penězi. Pokud 

klient nemá kde si vydělané peníze uložit, je 

možné si je uložit v organizaci. 

Klíčový pracovník sleduje jejich postup, pomáhá 

jim do té doby, než získají dostatečné kompetence, 

aby mohli být zařazeni do pracovního procesu 

prodejce časopisu Caiss. 70% z prodeje časopisu 

jde klientovi a 30% jde zpět do organizace. Při 

prodeji 300-400 výtisků se klient dostane na 

minimální mzdu. Systém a čas prodeje si každý 

klient řídí sám. V tomto procesu stále funguje 

sociální podpora ze strany organizace. Cílem není 

prodej samotný, ale vytvoření pracovního místa. 

CAIS má za úkol přispět k celkovému zlepšení 

životních podmínek bezdomovců, lidí společensky  

a ekonomicky zranitelných a pomáhat jim               

v situacích deprivace, vyloučení a rizika. Cílem je 

také nastolit v majoritní společnosti otázky týkající 

se chudoby a sociálního vyloučení; dále 
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vypracovat a zavádět vhodné strategie pro sociální 

intervenci potřeb cílových skupin.  

Dílčí aktivity organizace:  

 program začleňování – vydávání 

měsíčníku na ulici (se stejným názvem 

CAIS ) 

 program sociální podnikání a sociální 

soudržnosti – vytváření pracovních míst – 

prodej časopisu CAIS dílna „recyklace“, 

mytí a automatické čištění bot a CAIS Buy 

@ Work  

 intervenční program – „Chleba pro 

všechny“, Photography Prize Reflex, 

Divadlo utlačovaných 

 Organizace nabízí tyto služby: 
 kancelářské práce (GAPE) – poradenství 

 GIC – oddělení komunikace – 

psychosociální péče 

 školení odborných dovedností a skupinové 

dynamiky 

 divadelní ateliér – Divadlo utlačovaných 

 vzdělávání a odborná příprava – základní 

dovednosti v oblasti IT 

Cílová skupina:  

Lidé bez domova a lidé bez trvalého zaměstnání. 

Klienti jsou ve věku 20–70 let, průměrný věk je 

kolem 40 let. Nejvíce práce je s klienty ve věku 60 

let z důvodu nízké vzdělanosti. 

Typ zařízení:  

Nezisková organizace 

Hospodaření: 

Sponzoři, projekty z EU, granty a dotace. 

Rozpočet činí 60 000 euro/rok. 

Název projektu: 

 CAIS recicla 

Popis projektu:  

CAIS Recicla – Tvůrčí dílna recykluje a vyvíjí 

výrobky z odpadních materiálů pocházející od 

různých velkých firem. Projekt vznikl v roce 2011 

ve spolupráci s firmou UNICER (jeden z 

největších výrobců nápojů). Cíl je stejný jako u 

CAIS, aby se klienti naučili nové dovednosti pro 

zapojení do pracovního procesu. Pro projekt se 

využívají propagační materiály (např. pivní tácky, 

reklamní plachty, kartonové obaly od piva atd.). 

Realizace projektu: 

1. krok – Navážou spolupráci s firmou. 

Rozmyslí si, jaké materiály mohou 

poskytnout. 

2. krok – Designérům se předá informace o 

tom, jaký materiál je k dispozici a na nich 

je vytvoření návrhů na produkty. Designér 

má 10% ze zisku z prodeje po dobu 

jednoho roku, dále již ne (v dohodě se 

počítá i s inovací produktu). 

3. krok – Designér vytvoří prototyp, výroba 

– zaučení klientů, jak výrobek vyrobit. 

4. krok – Výrobu provádí klienti. 
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5. krok – Prodej – buď zpět firmě jako 

reklamní předmět nebo prodej veřejnosti. 

Na pracovníkovi z organizace CAIS je 

marketingové zpracování projektu. 

Výrobky z dílny CAIS mají naději na úspěch, 

neboť spojují recyklaci nepotřebných materiálů, 

produkt vyrobený v Portugalsku a přidanou 

hodnotu v podobě pozitivního sociálního dopadu 

na cílovou skupinu. Za 8 let se v Portu podařilo 

integrovat 30 osob zpět do pracovního procesu,      

z toho 15 se jich vrátilo zpět do rodiny. 

Projekt CAIS Recicla recykluje přebytečné 

propagační materiály, které organizace získává od 

velkých firem. Sociální firma – skupina designérů 

(7 pracovníků) vytváří návrhy kancelářských 

potřeb – diáře, zápisníky, penály, tašky, pouzdra na 

notebooky. Dva klienti pod dohledem v dílně 

vytváří výrobky, jeden dobrovolník – manažer – se 

stará o distribuci zpět do firem, ti nakoupí 

kancelářské potřeby pro své pracovníky. 

Organizace plánuje příští rok otevřít charitativní 

obchod, jenž zajistí další pracovní místo. Ze strany 

organizace je vyvíjena snaha o spolupráci  

s ministerstvem a úřadem práce. Výdělek z prodeje 

je reinvestování do projektu + plat pro klienty. 

Pouţité nástroje:  

 Pro zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce 

pořádají v organizaci různé typy vzdělávání 

(portugalština, angličtina, IT). 

 Pro zapojení klientů zpět do společnosti 

probíhá práce ve skupině (naučit klienty opět 

fungovat v pracovním kolektivu). 

 Před zahájením samotného prodeje časopisu 

prochází klienti kurzem „Jak prodávat.“ 

 Pro všechny klienty je k dispozici sociální 

poradenství a pomoc v oblastech, ve kterých 

si klient neví rady. Pokud klient nemá kde 

spát nebo potřebuje jídlo, poradí mu, kam se 

obrátit. 

 Jeden z velmi zajímavých nástrojů je 

jednodenní „ochutnávka“, jaké je to v práci. 

Dále pro klienty pořádají kurzy angličtiny, 

portugalštiny, španělštiny a IT gramotnosti i 

jiné rekvalifikační kurzy. 

 Manuální dovednosti – výroba 

kancelářských potřeb pomocí ekologického 

designu. 

 Program aktivit pro rozvoj osobních, 

sociálních a profesních, dovedností – 

workshopy. 

 Motivace – klient získá finanční podíl            

z výrobku nebo služby, kterou produkuje. 

Inovace: 

 V organizaci volí takové aktivity pro 

klienty, které směřují ke zvýšení 

sebevědomí. 

 Projekty recyklace – ve spolupráci 

s velkou firmou je možné využít jejich 

reklamní předměty, které by byly stejně 

zlikvidovány, a recyklovat je na použitelné 

předměty, 

např. peněženky, tašky. Klienti by se 

naučili nové dovednosti pro zapojení do 

pracovního procesu, viz č. inovace 57. 

 Lepší PR organizací směrem k veřejnosti 

– konkurovat kvalitním výrobkem 



 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

84 

 

s nápadem, velký důraz na PR. Organizace 

mají vypracován PR systém – klipy v 

celostátní televizi, spolupráce s celebritami 

a další propagační kampaně, viz č. inovace 

59. 

 Většina navštívených organizací má 

vícezdrojové financování, ze státní i 

soukromé sféry, viz č. inovace 61. 

 Navázání bližšího kontaktu s organizací 

CAIS stáží pracovníků v projektu CAIS 
Recicla – speciálně v oblasti vzdělávání 
pracovníků v oblasti managmentu. 

 Spolupráce s umělci, spisovateli a 

odborníky z různých oborů – snažit 

se propojit sféru NNO s odborníky, 

kteří by pomohli např. s public 

relations, viz č. inovace 60 
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ZÁVĚR 

Obecný závěr 

 

Během trvání projektu bylo naším cílem pomoci při práci s cílovou skupinou „mladí 

znevýhodnění na trhu práce“. Uvědomujeme si, ţe klíčovou roli v tomto procesu 

hraje přístup konkrétních lidí, kteří tvoří blízké i vzdálenější vazby s mladými, jejich 

práce s nimi, potaţmo neformální vzdělávání samotných mladistvých.  

Veškeré naše aktivity jsou zaloţeny na konkrétních zkušenostech a jsou ověřeny 

dlouhodobou praxí. Víme, ţe v ostatních zemích pracují se stejnou premisou, tedy 

ţe zaměstnávání této skupiny obyvatel se jeví jako problematičtější, neţ jaká váhu 

je mu přikládána. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s partnery v zahraničí a jejich 

práci převést v ideálním případě i k nám. Výběr našich zahraničních partnerů nebyl 

náhodný – jsou to letití kolegové, kteří mají s cílovou skupinou bohaté zkušenosti. Ze 

zkušenosti víme, ţe nejlepší způsob, jak poznat fungování nástrojů a metod je, 

přesvědčit se na místě. To však s ohledem na ekonomické limity v projektu bylo 

moţné realizovat jen pro třicet lidí.  

Víme, ţe některé z námi popsaných inovací není u nás moţné aplikovat, jiné zas 

s nějakou obměnou. Také jsme si vědomi, ţe u některých z inovací nejde o ty, které 

můţete pouţít ihned pro práci s CS, nýbrţ slouţí spíše k pomoci samotné organizaci. 

Domníváme se ale, ţe kvalitní práce s CS je odvislá od toho, jak pevné a funkční je 

zázemí organizace. Proto je dobré začít nejdříve u sebe a snaţit se pracovat na 

tom, abychom mladým pomohli. 

Náš projekt byl zaměřen i na samotné ověřování inovací v práci s CS. Proto jsme se 

zaměřili na to, co mohou mladiství potřebovat konkrétně v běţném ţivotě. Vybrali a 
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třídili jsme uţitečné informace, předávali znalosti, vědomosti, jeţ by měly dokázat 

účastníkům pomoci v osobních, mezilidských postojích i pracovních vztazích. Naším 

záměrem nebylo suplovat běţné vzdělávání školního typu, ale dovybavit účastníky 

potřebným know how, které jim usnadní zvládání úkonů spojených s uplatněním na 

trhu práce a posílí zejména jejich sociální kompetence tak, aby sami sebe mohli 

povaţovat za plnohodnotné členy společnosti. 

Doufáme, ţe námi nasbírané zkušenosti vám pomohou na cestě k úspěchu, ţe 

vyuţijete některé z nabízených moţností, jak posílit svou organizaci nebo jak pomoci 

dovzdělávat mládeţ, jejíţ zaměstnávání není jednoduchým krokem. 
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Tabulka nástrojů 

Tabulka nástrojů byla vytvořena jako přehledový 

materiál pro všechny členy týmu, odborníky  

i lektory. Její účel je zřejmý, chtěli jsme, aby bylo 

možné se rychle zorientovat v získaných 

inovacích. 

Tabulka obsahuje dílčí způsoby dělení inovací. 

Nástroje mají několik klíčů: 

1. V tabulce má každý nástroj svůj název, 

který jsme vymysleli. 

2. U každého nástroje je popsáno, odkud 

jsme ho čerpali. Má teď své číslo, které 

je následně shodné s číslem v Příručce. 

3. Každý nástroj je stručně popsán, 

konkrétní rozepsané nástroje naleznete 

v Příručce. 

4. Dále jsme zvolili možnost, kde je možné 

aplikovat nástroj, zda pro přímou práci 

s CS (mladí nezaměstnaní) nebo do 

organizací, kterým by případně mohly 

nástroje pomoci. 

5. Následně byly zvoleny limity pro použití 

nástrojů – aplikovatelné, aplikovatelné se 

změnou a neaplikovatelné. 

a. Aplikovatelné – je možné je 

použít rovnou a beze změny. 

b. Aplikovatelné se změnou – je 

možné je použít s malou 

změnou. 

c. Neaplikovatelné – není možné je 

použít, byla by nutná nějaká 

změna systému nebo legislativní, 

ale je možné se z ní poučit či 

inspirovat. 

6. Cíl nástroje – námi popsané cíle, ke 

kterým je možné na základě daných 

inovací dojít. 

Tabulka byla přeložena i do angličtiny pro 

zahraniční partnery a je součástí přílohy č. 1. 

Vyuţití ve vzdělávání 

Jak jsme zmiňovali již na začátku této publikace, 

jedním z dalších cílů projektu bylo uspořádat dva 

běhy Specifického vzdělávacího programu, který 

by byl pro CS – mladí znevýhodnění. Proto jsme 

při obou bězích po dobu 6 víkendů pracovali 

s mladými z dětských domovů. Konkrétní popis 

vzdělávání naleznete v  Metodické příručce, zde 

vám ale představujeme práce našich lektorů, kteří 

na základě inovací vytvořili aktivity, které je 

možné použít pro práci s CS. 

 

 

 

 

 

 



Nástroj č. 1. 

Název: Obrázkové příkazy 

Popis:  

Před aktivitou lektor vyzve účastníky, aby spolu dohromady zapsali pravidla, která by 

měla platit po celou dobu vzdělávacího běhu. Lektor musí sám korigovat smysluplnou 

diskusí průběh aktivity, neboť jsou daná pravidla (žádný alkohol, večerka), která 

nebývají vítána. Po zapsání těchto pravidel lektor vyzve účastníky, aby se rozdělili do 

skupin. Každá skupina obdrží flipchart a pastelky, tužky a fixy, lektor rovnoměrně 

pravidla rozdělí každé skupině. Každá skupina pak bude mít za úkol ztvárnit výtvarně 

přiřazená pravidla. 

Cíl:  
seberealizace při výtvarné činnosti, podílení se na rozhodování ze strany klienta, 

vytvoření systému pravidel, zapamatování si informací na základě výtvarní činnosti 

Časová dotace: 1,5 hod 

Počet účastníků: neomezeno 

Přínos aktivity: 

Výtvarná seberealizace vede obvykle ke zvyšování sebevědomí, skrytě je v aktivitě 

obsazeno upevňování pravidel a jejich zapamatování, účastníci mají také pocit, že mají 

možnost rozhodovat a podílet se na finální podobě. 

Reflexe: Dbej na to, co bys chtěl, aby se tu dělo, nebo naopak nedělo! 

Limity: žádné 

Pomůcky:  flipchartové papíry, fixy, tužky, pastelky 

Doporučení: 
 je nutno, aby lektor diskusi o pravidlech vedl 

 je třeba mít předem připraven seznam pravidel, který se bude pomocí řízené 

diskuse do diskuse vkládat 
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Nástroj č. 2. 

Název: Organizovaný chaos 

Popis:  

Lektor vyzve, případně vybere se zájemců dvojici, trojici, která má za úkol připravit 

společnou aktivitu, která bude oficiální částí programu. Aktivita by měla být zajímavá  

a hodnotná, vítané je zapojení všech účastníků. Může být i tematicky zaměřená na 

komunikaci. Vybrané osoby budou mít minimálně půlden na přípravu (o pauzách, ve 

volném čase, většinou ale nepotřebují moc času). Lektor je supervizor a má pomoci 

účastníkům s přípravou. 

Cíl:  

Aktivní zapojení účastníků do tvorby víkendového programu. Zvýšit jejich zájem tím, že 

mohou sami ovlivnit program (na 30min.) a umožnit jim přispět tím, že si vyberou svoji 

vlastní preferovanou aktivitu (zábavnou hru), do které musí být zapojeni všichni.  

Časová dotace: 0,5 hod 

Počet účastníků: neomezeno 

Přínos aktivity: 

Z účastníka kurzu se stává vedoucí programu a vyzkouší si druhou stranu, novou roli  

a stává se hlavním strůjcem toho, co se bude dít. Rozvoj tvořivosti, spolupráce  

a podpora individuální aktivity. 

Reflexe: 

Motivace ostatních k vymýšlení smysluplného trávení času/programu, možnost získat 

ocenění skupiny i lektora za skvěle připravenou aktivitu, uvědomění si, že nemusím být 

pasivním členem víkendu ale i jeho tvůrcem. 

Limity: žádné 

Pomůcky:  individuální 

Doporučení: 

 být k dispozici jako pomoc, případně inspirovat na aktivitu 

 účastníci mohou být losování a k sobě si vybrat někoho do dvojice, trojice 

 lektor aktivitu sleduje, účastní se, případně zasáhne, když se přestane dařit  

a potřebují pomoct 
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Nástroj č. 3 

Název: 

Milý deníčku.  

(Inovace č. 32, Švédsko) 

Popis:  

Deníček je uspořádaný soubor vybraných textů, vyplněných dotazníků, obrázků  

a ostatních materiálů, které vznikají během programu. Účastníkům se ponechává prostor 

pro projevení osobnosti, originality, tvořivosti a samostatnosti. Studenti sbírají, třídí  

a zařazují svůj vlastní materiál a průběžně ho dle potřeby sdílejí s ostatními, prezentují, 

obhajují své názory a postoje. Dochází tím k sebereflexi. Každý se hodnotí se jako 

lidská bytost se svými kladnými i zápornými vlastnostmi. Zamýšlejí se nad svou 

osobností, třídí si myšlenky, prověřují postoje, probírají své city. 

Cíl:  

Účastníkům materiál slouží k sebepoznání, připomenutí a opakování probraných témat. 

Pomáhá jim plánovat další úkoly a strategií vlastního rozvoje. Přebírají 

spoluzodpovědnosti za své učení a rozvoj.  

Časová dotace: 
min. 6 hodin, po každé aktivitě je možnost zápisu, využití volného času na pokojích, 

závisí na schopnostech a potřebě jednotlivých účastníků 

Počet účastníků: pro všechny zúčastněné 

Přínos aktivity: 

Práce s deníkem má podobu rituálu, účastníci tak postupně získají jistotu v zapisování  

a třídění materiálu. Zpětně hodnotí své chování a sbírají náměty pro rozhodování 

v obdobných situacích v běžném životě.  

Reflexe: 

Účastníci při zakládání svých prací sledují vlastní úsilí. Každý může být v něčem 

úspěšný a na něco šikovný. Důraz se klade na nalézání zdařilých prací a jejich 

oceňování.  

Limity: 

Vliv na činnost může mít nestabilita emocionální stránky zúčastněných. Účastníci 

mohou být k sobě velmi kritičtí, nebo naopak přehnaně sebevědomí. Mohou být také 

ovlivněni hodnocením a názory lektora či celé skupiny svých vrstevníků.  
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Pomůcky:  
pracovní listy na zakládání, linkovaný papír, portfolio nebo desky pro uložení materiálu, 

psací potřeby, pastelky 

Doporučení: 

K jednotlivým pracovním listům si mohou zapisovat své názory, hodnocení a postřehy. 

Procvičují si techniky sebereflexe a sebehodnocení.  

Nejdříve se musí vybudovat bezpečné, pozitivní a podnětné ovzduší. Účastníci si mohou 

pravidelně zapisovat do  deníčku podle svého zájmu, mohou si psát své postřehy i ve 

volném čase. Bere se ohled na potřeby a zájmy. Mohou sledovat své pokroky a sdílet 

vzájemně zážitky a případné úspěchy.  

 

Nástroj č. 4. 

Název: 

Výroba a výstava vlastních výrobků – loutky, náramky přátelství, mandaly, doplněný 

obrázek (volně dle Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení) 

(Inovace č. 41, Celoroční akademie Švédsko) 

Popis:  

1. Jednoduchá loutka. Podle šablony nebo podle své fantazie nakreslí jednoduchý tvar 

loutky na papírovou obálku. Z barevného papíru, zbytku látek, bavlnek aj. si vyzdobí 

loutku. Po straně sáčků vystřihnou otvory pro ruce. Prostrčí malíček a palec.  

2. Náramek přátelství je ozdobný pásek na ruku. Prameny dvojité příze nebo bavlnky na 

vyšívání se zavěsí na kroužek. Pomocí jednoduchých uzlů se drhá náramek. 

3. Vybarvení mandaly. 

4. Dokreslení předtištěných grafických prvků (půlkruh, tečka, pravý úhel, vlnovka, 

přerušovaná čára). Obrázek se dokreslí podle fantazie.  

Dokončené výrobky a výsledky práce se rozvěsí po místnosti. Všichni účastníci si mohou 

výstavu prohlédnout a ohodnotit, jak se při tvorbě cítili. Hlasováním se zvolí nejzdařilejší 

práce.  
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Cíl:  
identifikace tvořivosti, tzv. tvořivé ladění osobnosti, odhad kreativního potenciálu 

osobnosti 

Časová dotace: 20 – 60 min 

Počet 

účastníků: 

všichni účastníci 

Přínos aktivity: 

Uplatnění fantazie a tvořivosti při výrobě loutek. Tvorba umožňuje dostat se do kontaktu 

s vlastními pocity a emocemi a dává prostor pro jejich zpracování. Při tvorbě mandaly, 

kruhový obrazec s harmonicky uspořádanými prvky, dochází ke zklidnění. Po vytvoření 

mandaly často přichází pocit seberealizace, sebeocenění a spokojení sama se sebou. Lidé 

se navzájem mohou obdarovat náramky a stvrdit tak svoje přátelství. Vyzkouší si vlastní 

tvořivost.  

Reflexe: 

1. K tomu, aby se mohlo hrát divadlo, nejsou potřeba drahé kostýmy. Účastníci si mohou 

vyrobit loutku z běžných zbytků a kombinovat různé materiály.  

2. Přátelství se vyznačuje vzájemnou náklonností a porozuměním. Lidé v přátelském 

vztahu se ke svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro své přátele to nejlepší. 

Důležitá je také vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie.  

3. Mandala je symbolem jednoty a rovnováhy vyskytuje se ve všech dobách, kulturách  

i náboženstvích. Jsou to diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. 

Mandala je již tradičně meditační pomůckou. Dnes se mandala používá pro posílení 

žádoucích osobních vlastností, k léčení a harmonizaci.  

4. Při dokreslování načrtnutých obrázků sledujeme společně kritéria použití každého  

z 5 prvků (přímé dokreslení každého prvku, nakreslení nových prvků, které nejsou 

součástí dokreslení, grafické spojení fragmentů, tematické spojení fragmentů, využití 

perspektivy např. trojrozměrné zobrazení kresby, humor /expresivita kresby, 

nekonvenčnost v zacházení s materiálem (např. otočení listu), nekonvenčnost ve využití 

abstraktního tématu).  

Kreativita je vnímána jako soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost. Vzniká něco 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
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nového a originálního. 

Limity: Účastníci mohou kreslit, co je napadne, nic není špatně, každý pracuje podle své fantazie.  

Pomůcky:  
vlnitá lepenka, čtvrtka, mrkací oči, papírové sáčky, zbytky látek, bavlnky, stužky, barvy, 

pastelky aj., nůžky, lepidlo, vzory na mandalu, vzory na dokreslení 

Doporučení: 
Tvůrčí řešení problémů je přínosné. Povzbuzuje se v originální tvorbě, účastníci se 

motivují k dokončení práce.  

 

Nástroj č. 5 

Název: Divadelní spolek (Inovace č. 21, Od začátku do konce, Slovensko) 

Popis:  

Před výrobou loutek se domluví téma představení. Jednotlivé postavy z jednoduché 

divadelní hry, pohádky nebo muzikálu se rozdají účinkujícím. Následuje sehrání 

určitého pohádkového příběhu.  

Cíl:  

Zapojit účastníky do konkrétních činností a díky spolupráci dovést ke konkrétnímu 

výstupu. Účastníci převezmou určené role a pak sehrají situace, do kterých se postavy 

smyšleného pohádkového příběhu dostávají. Cílem interaktivní části představení je 

komunikace s postavami z příběhu, sledování děje a hledání východiska příběhu.  

Rozvíjíme představivost a fantazii.  

Časová dotace: příprava 60 min., představení 30min. 

Počet účastníků: pro všechny zúčastněné 

Přínos aktivity: 

Uvědomění si společného úsilí, spolupůsobení cílené na dosažení výsledku. Všichni by 

měli být zapojeni do aktivit. Dramatizace příběhu má velký přesahem do oblasti 

osobnostního, sociálního a morálního rozvoje. Vyzkoušení si schopnosti improvizace. 
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Reflexe: 
Vnímání všemi smysly. Mladí potřebují vidět v budoucnosti nějakou perspektivu. Díky 

pohádkovému příběhu mohou získat pocit, že dobro zvítězí. Jak je příjemné hraní rolí? 

Limity: 

Důležité je nastolit ovzduší důvěry. Všichni nemusí hrát divadlo, někteří jen 

spolupracují a pomáhají při organizaci. Větší slovní zásoba a slovní pohotovost je 

výhodná pro improvizaci amatérských herců.  

Pomůcky:  vyrobené papírové loutky, pomůcky na sepsání scénáře, případně jednoduché kulisy 

Doporučení: 
Pokud by nedošlo ke shodě mezi účastníky, připravíme si vlastní námět na divadelní 

hru.  

 

Nástroj č. 6. 

Název: Založme si spolek 

Popis:  

Na začátku aktivity si s účastníky vyjasníme některé pojmy. Sezení probíhá v kruhu, kdy 

lektor stojí u flipchartu a zapisuje důležité informace. Položíme otázku, zda vědí, co jsou 

to spolky, k čemu jsou dobré, které fungují u nich v obci (ve městě). Pak se zeptáme na 

pojem komunita, co si o něm myslí, kdo je komunita a proč je dobré se o místní 

komunitu zajímat a angažovat se v ní.  

Na úvodní diskuzi navazuje druhá fáze: sběr nápadů. Zeptáme se účastníků, co jim  

v jejich obci chybí, jaká činnost, kroužek, spolek jim chybí a chtěli by, aby u nich 

fungoval. Jednotlivé nápady zapisujeme na flipchart. Poté rozdělíme účastníky na 

dvojice či trojice a každá skupinka si zvolí jednu oblast, které by se chtěla věnovat. Pak 

dostane papír tužku a určitý čas, během nějž mají účastníci za úkol vymyslet projekt 

nového spolku. Co bude předmětem jejich činnosti. Jak budou aktivity financovat. Co 

vše budou potřebovat k realizaci jejich nápadů (povolení, peníze, materiální vybavení, 

lidské zdroje). Samozřejmě mají také za úkol vymyslet „trefný název“ spolku, viz další 

aktivita. Závěry zapíší na flipchartový papír. 

Po určité době se opět všichni sejdou v kruhu a proběhne další část programu – 
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prezentace projektů. Jednotlivé skupinky prezentují projekty svých spolků. Prezentace 

probíhá tak, že se jim představí situace, že se svým nápadem přicházejí na jednání 

obecního zastupitelstva a musí představit zastupitelům svůj projekt a jeho potřebnost  

a prospěšnost pro místní komunitu.  

Po prezentacích proběhne poslední část programu – hlasování a volba nejlepšího 

projektu. Každý má jeden hlas a nesmí hlasovat pro svůj projekt. Na konec následuje 

vyhlášení vítěze a diskuze na téma proč je dobré se angažovat v místní komunitě a zda 

by chtěli svůj projekt skutečně realizovat a jaké k tomu mají možnosti. 

Cíl:  

Účastník ví, co je to komunita a jak se může do komunitního života v obci zapojit. Ví, co 

znamená spolek a co je jeho posláním. Zvládá se zamyslet nad tím, jaká činnost v obci, 

kde žije, chybí. Promyslí si, jak by se mohl zapojit. Umí vymyslet jednoduchý projekt 

činnosti spolku. Dokáže diskutovat s ostatními o různých nápadech na spolkovou 

činnost.  

Časová dotace: 50 min. 

Počet účastníků: neomezeno 

Přínos aktivity: 

Účastníci si díky aktivitě uvědomí, že je potřeba dívat se okolo sebe a vnímat okolí  

a jeho potřeby. Díky aktivitě zjistí, že vymyslet zajímavou činnost může každý a oni 

mají také možnost zapojit se do života místní komunity.  

Reflexe: 
Diskuze na téma: Co mohu já přinést místní komunitě v obci, kde žiji? Chtěl bych se 

aktivně zapojit do spolkového života v obci? Proč ano? Proč ne? Jaké mám možnosti?  

Limity: žádné 

Pomůcky:  flipchartové papíry, fixy, tužky, papíry A4. 

Doporučení: 

 Je potřeba věnovat pozornost úvodní diskuzi na téma „místní komunita“  

a spolky. Aby bylo jisté, že tomu účastníci porozuměli. 

 V průběhu tvorby projektů je potřeba jednotlivé skupinky obcházet  

a podněcovat je k činnosti.  



 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

97 

 

 Při závěrečné diskuzi dbát na to, aby mluvil každý účastník sám za sebe a nejen 

za skupinu.  

 

Nástroj č. 7 

Název: Trefný název 

Popis:  

Aktivita navazuje na aktivitu „Založme si spolek“. Základem je opět diskuze nad tím, 

jak na nás působí názvy různých obchodů, společností, firem. Snažíme se o to, aby 

účastníci definovali, co je na názvech zajímá a co vše má název říci těm, kteří ho vidí, 

slyší. Poté zadáme úkol, aby účastníci v rámci přípravy projektu svého spolku vymysleli 

co nejlepší název, který ostatní zaujme, bude v něm obsažena i náplň činnosti.  

V rámci prezentace projektů spolků jsou prezentovány i názvy spolků. Poté proběhne 

volba nejlepšího a nejtrefnějšího názvu.  

Cíl:  
Účastník dokáže definovat, jak na něho působí názvy. Ví, co vše může název obsahovat. 

Umí vymyslet adekvátní název k náplni činnosti svého spolku.  

Časová dotace: 30 min. 

Počet účastníků: neomezeně 

Přínos aktivity: 

Účastníci si uvědomí, že název organizace na nás působí už dříve, než se s ní blíže 

seznámíme. Uvědomí si, že správný název je základ úspěchu. Vyzkouší si, že jsou 

schopni také vymyslet spoustu trefných názvů.  

Reflexe: 
Diskuze: Jak se vám vymýšlel název? Jak jste zvolili ten nejlepší? Dokázali jste se 

všichni ve skupině domluvit a poslouchat? Jak to probíhalo?  

Limity: žádné  

Pomůcky:  flipchartový papír, fixy 
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Doporučení: 

Dbát na to, aby skutečně ve skupinách účastníci diskutovali a dávali všem členům 

skupiny. Dobře provést úvodní diskuzi, aby účastníci pochopili význam dobrého 

trefného názvu. Podněcovat účastníky, aby se nebáli popustit uzdu fantazii a skutečně 

vymýšleli co nejvíce názvů, ze kterých potom budou moci vybírat.  

 

Nástroj č. 8 

Název: Zájmová činnost jako zaměstnání/scénky 

Popis:  

Nejdříve lektor shrnuje společně s účastníky, o čem hovořili v předchozích blocích  

a aktivitách. Následně je rozdán komiks, který si společně s účastníky projdeme  

a popíšeme, o co v něm jde. Následně lektor mapuje u účastníků, co by si rádi koupili, 

ale zatím na to nemají peníze. Společně se diskutuje o tom, jaké jsou možnosti  

a jaké by volili účastníci. Následně jsou rozděleni dobrovolně do skupin, ve kterých se 

zamýšlejí nad konkrétními situacemi, které vycházejí z komiksu. 

Cíl:  

Účastníci si skrze scénky vyzkouší situace týkající se oblasti financí, trhu  

a hospodaření s penězi. Snaží se aplikovat teoretické znalosti v praxi, zároveň trénovat 

dovednosti komunikace s druhými lidmi, ověří si schopnost sebeprezentace, odvahu 

prosadit si svůj názor. 

Časová dotace: 60 min 

Počet účastníků: neomezeno, práce po skupinkách, tj. minimální počet 2 až 3 lidé v 1 skupince 

Přínos aktivity: 
Účastníci mohou využívat nejen informace a dovednosti, které měli již dříve, ale i ty co 

se dozvěděli či naučili během setkání. Také zapojují fantazii. 

Reflexe: 

- Opravdu bychom se takto zachovali v reálném životě? 

- Co bys dělal ty? 

- Jaké to má důsledky a naopak výhody? 

- Co mám dělat, když si nevím rady? 

- Co děláme běžně, když si nevíme rady? 

- Kdo si šetří? 



 

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

99 

 

Limity: žádné 

Pomůcky:  komiks 

Doporučení: 
Komiks není nutný, možno pouze diskuze a na základě aktuálních potřeb skupin 

přizpůsobit zadání scének. 

 

Nástroj č. 9 

Název: PR základem 

Popis:  

Účastníci nejdříve ve skupinkách vyrobí libovolný vlastní výrobek z dostupného 

materiálu. Jejich úkolem pak bude vytvořit marketingovou strategii, tzn. vymyslet název 

firmy, pojmenovat výrobek, navrhnou jeho logo, doplnit jej sloganem, ocenit si jej  

a zamyslet se, pro jaké cílové skupiny zákazníků by mohl být daný výrobek zajímavý. 

Dále každá skupinka napíše krátkou PR zprávu, kde stručně popíše „příběh“ svého 

výrobku. Na konci aktivity se uskuteční společný trh, na němž se každá skupina bude 

prezentovat.   

Cíl:  

Cílem je seznámit účastnice a účastníky kursu se základními pojmy z oboru PR  

a marketing. Aktivita jim může pomoci při uplatnění na pracovním trhu i při orientaci ve 

stále složitějších informačních strukturách světa médií.  

Časová dotace: 1,5 až 2 hod. 

Počet účastníků: neomezeno 

Přínos aktivity: 

Účastnice a účastníci si vyzkouší prezentaci výrobku, který sami navrhnou. Zkusí sami 

vymyslet, jak svůj výrobek nabídnout. Aktivita by měla podpořit jejich vlastní iniciativu 

a tvořivost.  

Reflexe: Každá věc má svého kupce! 
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Limity: žádné 

Pomůcky:  flipchartové papíry, fixy, tužky, pastelky, špejle, notebook 

Doporučení: 
 

 

Nástroj č. 10 

Název: Šest fází 

Popis:  

Po každém úspěšném absolvování bloku se koná společný „indiánský“ rituál. V jeho 

rámci je obřadně zakončena jedna fáze kurzu, poté následuje přechodná fáze. Každý 

získá za absolvování rituálu nějaký talisman, který symbolizuje, že se účastník v kursu 

posunul o jednu fázi výše.  

Cíl:  

Uvědomit si, že za dosažený úspěch se můžeme pochválit a sdílet svou radost se svými 

blízkými. Nástroj vychází z konceptu přechodových rituálů antropologa Arnolda van 

Gennepa.  

Časová dotace: průběžná po celé trvání běhu 

Počet účastníků: neomezený 

Přínos aktivity: 
Aktivita by měla pomoci postupně s každým dílčím úspěchem zvyšovat sebevědomí 

účastníků. 

Reflexe: „Každou fází získávám nové vědomosti a zlepšuji se.“ 

Limity: žádné 

Pomůcky:  talismany 
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Doporučení: žádné 

 

Nástroj č. 11 

Název: Pracovní návyky 

Popis:  

Nácvik pohovoru, chování na pracovišti 

První den se účastníci seznámí s tím, co je životopis, jak se píše, jaké formality musí 

mít. Nejjednodušší formou takové aktivity je pro začátek dát mladým jeden rozstřihaný 

životopis někoho jiného a nechat je, aby body seskládali sami. Pak dojde k diskusi, kde 

má která věc být a proč, jak má vypadat atd. Na papír pak ve skupině životopis správný 

nalepí. 

 

Druhý den lektor pustí motivační videa: chování na pracovišti, pracovní pohovor. 

Následně v řízené diskusi probere na základě invokačních parametrů s účastníky 

základní parametry chování na pracovišti a u pohovoru.  

 

Pak dostanou účastníci do skupiny jednu nabídku reálné práce, kterou si lektor předem 

připraví. Úkolem je vymyslet životopis pro zájemce o pracovní místo, který by co 

nejvíce odpovídal podmínkám k práci. Vymyslí životopis a připraví otázky na pohovor. 

Následně vymyslí, jak půjdou oblečeni na pohovor, co si sebou musí vzít a jak se budou 

prezentovat. Vše si napíšou na papír. 

 

Vyberou ze svého středu jednoho, který bude uchazečem. Lektor s dozorem budou dělat 

komisi. Proběhne pohovor. Ostatní dávají pozor a odhalují chyby v pohovoru  

u uchazeče. Jeho skupina už do toho mluvit nemůže. Ti, co dávali pozor, si na papír 

píšou chyby a pak je přednesou všem. Skupiny se prohodí. Když skončí poslední 
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skupina, dostanou všichni šanci upravit svůj projev a znovu zkusit své štěstí. 

 

Otázky pro komisy k diskusi: 

1. Kolik byste chtěl brát peněz? 

2. Kolik hodin byste chtěl pracovat? 

3. Co víte o benefitech, máte o ně zájem, o jaké? 

4. Kolik byste chtěl dovolené? 

5. S kým byste chtěl pracovat, s kolika lidmi? 

6. Chtěl byste mít každý týden porady? 

Cíl:  
Vysvětlit základní pojmy – pracovní hierarchie, životopis, praktickým nácvikem osvojit 

dovednost psát CV, zkusit si nácvikem, jaké to je prezentovat sám sebe. 

Časová dotace: více dnů, každá část cca 30 minut + pohovor a příprava 90 minut 

Počet: 

účastníků: 
není omezeno, lepší ve skupinách 

Přínos aktivity: 

Celým procesem se mladým ukazuje, jak důležitá je prezentace, že první dojem má své 

opodstatnění, že někdy nedostanete druhou šanci. Zároveň je tak učíme, jak má 

životopis vypadat. Není nutné házet flintu do žita. 

Reflexe: První dojem dělá své! 

Limity: 

Aktivita je poměrně náročná na soustředění, proto je lepší ji prolnout v programu a  

nedělat vše najednou.  

Pomůcky:  
motivační videa, rozstříhaný stejný životopis dle počtu skupin, nabídky práce, otázky 

pro komisi 

Doporučení: 

 Je lepší, když jsou účastníci ve skupinách. 

 Komise by se na pohovor měla připravit – pročíst inzeráty, připravit si 

seznamem otázek, rozdělit, kdo jakou roli hraje – hodný, přísný apod. 

 S mladými se musí hodně mluvit a pracovat na tom, co se po nich chce, jak 
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vypadá správné CV, co je pracovní proces, lektor tedy musí mít předem seznam 

všech úskalí, o kterých by mladým měl říci. 

 

Nástroj č. 12 

Název: Řidičák 

Popis:  

Lektor dá každému účastníkovi předvyplněnou tabulku s parametry, čím budu, co proto 

musím udělat apod. Pak spolu s účastníky vyplní list. Listy si účastníci mohou odnést, 

ale budou použity ještě během víkendu. Účastníci mají možnost využít počítač 

k vyplnění listu. Ten je složen z následujících otázek: 

 Čím chci být? 

  Kolik bych chtěl vydělávat peněz měsíčně? 

  Jaká by měla být má pracovní doba? 

 Co bych měl studovat? 

  Co bych měl umět? 

Druhá část listu je zaměřená na současný stav. 

 Co studuji? 

  Co umím? 

  Kde bych měl pracovat vzhledem k současným podmínkám?  

 

Lektor mluví o tom, jak se mohou představy lišit, jak je důležité mít cíl a vědět, jak 

k němu mám správně dojít. Následně je vedena diskuse – na flipchart se píšou povolání, 

kterými chtějí děti být. Lektor vede diskusi, co je k tomu potřeba, jaký je očekávaný 

plat, jaké jsou reálné hodnoty zaměstnání. 

 

Druhý den si každý vezme to, co napsal do svého řidičáku den předtím. Dle toho, co si 
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vysnil, vytvoří koláž nebo kresbu. Pak bude obrázek prezentovat před ostatními. Koláž 

by měla odpovídat na otázky: 

 Čím bych chtěl být? 

 Jak bude vypadat má práce? 

 Kolik za ní budu brát peněz? Možno vyjádřit majetkem. 

 Co budu přesně v práci dělat? 

 

Následně jsou všechny koláže představeny. Tato aktivita je spíše odlehčující v rámci 

celého programu. Je ale dobré ukázat na ní, jak je těžké například jen znázornit 

představu, natož pak ji realizovat. Mladí si musí uvědomit, že pokud pro to sami nic 

neudělají a nemají jasno, čeho chtějí dosáhnout, těžko budou pracovat na nějakém cíli. 

 

Cíl:  
Stanovit na počátku jasnou diagnostiku (tedy v tomto případě cíl), naučit jasně definovat 

požadavky a z toho vyplývající podmínky pro splnění cíle. 

Časová dotace: 2x 45 minut 

Počet účastníků: neomezeno 

Přínos aktivity: 
Pomoci rozhodnout se, ukázat dveře a nabídnout alternativu k požadavkům, které mají, 

reálně zhodnotit jejich možnosti ve spolupráci s nimi. 

Reflexe: Stanovit své cíle a umět vymyslet postup, kterým se k cíli dostanu. 

Limity: nutné zapojení lektora 

Pomůcky:  
papíry, pastelky, lepidla, časopisy, formulář na „čím budu“ (připraví si lektor), nůžky, 

čtvrtky, flipy 

Doporučení:  Lektor pouze vede, neřídí, nabízí možnosti apod. 

 Je dobré, aby list "čím budu" byl hravý a barevný, tedy zajímavý. 
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Tabulka aplikovaných nástrojů v ČR 

   

   

 

č 
Země 

původu 

Název 

nástroje 
Stručný popis 

Aplikován 

kde, 

zařazeno 

kam 

(nástroj k 

přímé 

práci/nástroj 

pro 

organizaci/v

zdělávání) 

 

Limity nástroje 

aplikovatelné - A 

(je možné použít 

okamžitě a beze 

změn) 

aplikovatelné se 

změnou - Z (je 

nutná změna = 

organizační, 

finanční, nelze 

použít ihned) 

neaplikovatelné N 

(není možné 

aplikovat = 

systémová změna, 

omezení zákonem, 

větší finance) 

Cíl nástroje 

1. Estonsko 
Obrázkové 

příkazy 

přenést pravidla 

pomocí obrázků, 

nikoli slov  

přímá práce A 

seberealizace při 

výtvarné činnosti, 

podílení se na 

rozhodování ze strany 

klienta, vytvoření 

systému pravidel, 

zapamatování si 

informace na základě 

výtvarní činnosti 
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2. Estonsko 
Dejte mi dva 

roky 

mladí opouštějící 

DD mají 2 roky 

reálného života k 

dobru, přesto 

jsou pod 

dohledem a mají 

možnost 

konzultace v DD  

přímá práce N 

možnost konzultace 

vede k tomu, že mládež 

opouštějící DD se necítí 

tak ztracená a má 

možnost se poradit 

3. Estonsko 
Bydlení  na 

ostro 

startovací byty 

platí obec, klienti 

jen přispívají 

(pro DD), byt 

není v prostorách 

DD 

přímá práce Z 

startovací byty tohoto 

typu vedou k daleko 

větší samostatnosti a 

dospělému životu na 

ostro, důvěra a 

zodpovědnost posouvá 

mladé dál 

4. Estonsko 
Organizovaný 

chaos 

řidič je 

vychovatel, 

vychovatel řídí 

auto - v 

organizaci mají 

všichni oficiálně 

své místo, ale 

jinak každý může 

suplovat každého 

a dělá to 

organizace A 

organizační schéma 

pomáhá organizaci 

nejen finančně, ale 

technicky díky 

zastupitelnosti, a pro 

mladistvé je toto schéma 

jednodušší 

5. Estonsko Řád v neřádu 

formálnost není 

důležitá, pravidla 

fungují, ale 

vztahy jsou 

založeny spíše na 

důvěře v mládež, 

nejsou tedy 

žádné platné 

přímá práce A 

neformálnost pomáhá 

mladým se rychleji 

adaptovat a přemýšlet   

o  situacích jinak tím, že 

nejsou hnáni 

samozvanou autoritou, 

ale mají možnost volby 
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dohledové 

mechanismy, 

mají ale vždy 

společné večeře 

v 19:00, kde 

popisují třeba 

celý den 

6. Estonsko 
Hledej svoje 

vazby 

je důraz na to, 

aby mladí byli 

zapojeni do 

života mimo 

komunitu DD - 

kamarádi, 

koníčky, děti 

nejsou 

organizovány na 

jedné akci, každé 

dítě má své 

přímá práce A 

hledání vazeb mimo DD 

napomáhá pozdější 

integraci do společnosti 

po odchodu z DD 

7. Estonsko Řidičák 

vstupní analýza - 

velký důraz 

kladen na to, že 

musí dopředu 

dobře popsáno a 

zanalyzováno, co 

klient žádá, kam 

spěje, co 

potřebuje a co je 

cílem celého 

vzdělávání či 

práce s ním, 

vytváří se tedy 

karta v podobě 

oprávnění a 

dovedností, ale i 

přímá práce A 

analýza cílů a získávání 

dovedností vede k tomu, 

že mladí mají přehled ve 

svých vlastních cestách, 

mohou se jimi řídit či 

inspirovat 
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postupu do 

budoucna 

8. Estonsko 

Otevřené 

dveře pro 

dobrovolníky 

organizace 

přijímá 

dobrovolníky z 

celého světa a 

nabízí jim stáž 

při přímé práci s 

klienty (efektivní 

a ekonomické 

řešení pro org.) 

organizace A 

dobrovolnictví vede 

nejen k novým závanům 

od org., ale také je pro 

ni velice ekonomicky 

efektivní 

9. Estonsko 
Výrobek ve 

středu zájmu 

při chráněných 

dílnách se vyrábí 

výrobky, které 

prošly nějakou 

marketingovou 

strategií, je o ně 

zájem, jsou 

jednoduché na 

výrobu, ale na 

trhu je po nich 

poptávka 

organizace + 

přímá práce 
A 

cíleně vybrané výrobky, 

tím, že jsou jednoduché, 

pomáhají při 

seberealizaci, stejně tak 

tím, že se prodají, pokud 

jsou dobře vybrány na 

základě poptávky 

10. Estonsko E-shop 

prodávání 

výrobků na 

internetu - jde o 

ucelený proces, 

do kterého se 

znevýhodnění 

organizace + 

přímá práce 
Z 

ukázat, že při realizaci 

dobrého nápadu lze 

zajistit zisk, dokázat, že 

je třeba dotáhnout dobrý 

nápad až do realizace - 

práce pro zisk 
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mohou zapojit - 

vyrob, zabal a 

pošli 

organizace ne pouze 

jako terapie 

11. Estonsko 
Vesnička své 

pomocí 

vesnička jako 

bydlení pro 

znevýhodněné 

byla postavena 

své pomocí, 

rodiče zakoupili 

pozemky a pak 

se tam postupně 

začaly z dotací a 

sesbíraných darů 

stavět domky 

organizace Z 

cílem bylo nejen  

vybudovat vesnici pro 

mentálně postižené 

podle posledních 

architektonických 

trendů, ale vytvořit 

prostředí k práci a 

zapojit se do života v 

místní komunitě     

12. Estonsko 
Spolupráce    

s ÚP 

ÚP spolupracuje 

s organizací a 

zároveň i s 

klienty, vede k 

většímu úspěchu 

při shánění práce, 

oblasti nejsou tak 

oddělené jako u 

nás 

přímá práce A 

využití individuálního 

přístupu ke klientovi, 

znalost jeho potřeb, 

spolupráce je založena 

na důvěře v klienta 

(není třeba dokladovat 

např. lístky za dopravu) 

-souhrnně vede k 

lepšímu nalezení 

vhodného pracovního 

uplatnění 

13. Estonsko 6 fází 

je stanoveno 6 

fází ÚP, kterými 

musí každý 

klient projít, 

když hledá práci, 

cíle stanoví ÚP a 

jsou stejné pro 

přímá práce A 

důraz na stanovení a 

dosahování postupných 

reálnějších cílů, klienta 

je pozitivně motivován, 

dobře působí malé dílčí 

úspěchy  
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každého, jde o 

přechodové 

rituály, klient se 

vzdělává a 

prochází jimi, až 

je připraven, 

přechody jsou 

oslavovány 

14. Estonsko Občan online 

elektronický 

systím sdílení dat 

občana a státu, 

propojení 

vzdělávacích 

institucí, úřadů, 

státu 

organizace N 

jednoduché sdílení 

dostupných informací  

místo papírování -rychle 

lze zjistit, zda nař. klient 

pracuje na černo - 

umožní rychlé a účinné 

nápravné opatření   

15. Estonsko 
Důvěra v 

klienta 

kontrola je čistě 

formální nástroj, 

který úřady 

nepoužívají, 

všeobecná 

důvěra v klienta - 

cestovné není 

nutné 

dokladovat, 

rekvalifikace 

mají klientovi 

pomoci, ne 

zaplácnout místo, 

ubytování se 

poskytne bez 

dokladování 

přímá práce Z 
důvěra v klienta, v 

případě selhání sankce 
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16. Estonsko Case manager 

na ÚP je jeden 

člověk, který se 

věnuje jen 

zaměstnání, ne 

papírům, jde o 

pomocníka při 

hledání práce 

organizace N 

důraz na individuální 

přístup ke klientovi - 

hledání práce na míru 

17. Estonsko Job klub 

oblast platná pro 

celé Estonsko - 

nácviky 

pohovorů, psaní 

životopisů, 

hledání práce, 

institucionalizov

aná služba, 

výpomoc od 

státu 

přímá práce A 

jakési pracovní 

inkubátory - 

individuální přístup ke 

klientovi, cílem je 

hledat řešení nikoliv 

důvody, proč něco nejde 

18. Slovensko 
Založme si 

spolek 

mládež si může 

pod vedením 

mentora založit 

vlastní spolek, 

který se bude 

zabývat jejich 

oblasti 

zájmu,podpora 

všech aktivit v 

komunitě 

přímá práce A 

vést mladé k aktivnímu 

přístupu k životu, 

zapojení se do dění v 

místní komunitě 

19. Slovensko 
Využijme 

plně prostor 

v prostorách DD, 

startovacích bytů 

apod. je možnost 

využít i prostor k 

práci - například 

šicí dílny, 

přímá práce Z 

poskytnout mladým 

praktické pracovní 

návyky využitelné v 

praxi - šití - za cenu 

nízkých nákladů - 

prostory vlastní, lektoři 
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výrobní prostory 

apod. 

- dobrovolníci, výrobky 

- prodejné  

20. Slovensko 
Zpátky pro 

radu 

do DD se mládež 

vracet, ale jde o 

přesvědčovací 

proces, kdy je 

jim tato možnost 

nabízena cíleně - 

přijď si pro 

pomoc! 

přímá práce A 

umožnit pocit, 

poskytnout šanci, že 

pokud mladí chtějí a 

aktivně přijdou- 

záchranné lano existuje   

21. Slovensko 
Od začátku do 

konce 

prostor pro 

seberealizaci a 

zkoušku 

pracovních 

návyků je 

nabídnout 

mmladým 

možnost začít 

projekt od 

začátku do konce 

se vším všudy 

(pod vedením 

mentora) - 

divadelní spolek, 

pěstování 

česneku 

přímá práce A 

zapojit mladé do 

konkrétní pracovní 

činnosti, která vede ke 

konkrétnímu 

konkurenceschopnému 

výstupu    
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22. Slovensko 

KOUČING 

jako forma 

vedení 

mladých 

mladí realizují 

aktivity a 

pracovní návyky, 

k jejich vedení se 

využívají prvky 

KOUČINGU tak, 

aby se efektivněji 

dosáhlo 

kýženého 

výsledku 

přímá práce A 

aktivizovat mladé 

prostřednictvím 

nenásilného vedení za 

použití prvků 

KOUČINGU 

23. Slovensko Zapojme se 

Mládež v akci - 

možnost 

vycestovat pro 

mladé není hojně 

zapojována do 

práce s nimi, je 

totiž možné, aby 

pracovali někde 

v cizině v rámci 

tohoto projektu 

přímá práce A 

získat potřebnou praxi 

pro život formou 

dobrovolnického pobytu 

v cizině 

24. Slovensko 
Kontrola 

zvrchu 

vedoucí domova 

na půl cesty 

přísně a 

pravidelně 

kontroluje 

mládež v jejich 

život mimo 

ubytovnu - volá 

do práce, zda tam 

byli, jak si 

vedou, kontroluje 

jejich kroky - 

nemusí být 

přímá práce A 

represivními metodami 

přispět k 

osamostatňování 

mladých 
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viditelné 

25. Slovensko 
Mladí 

Filantropové 

mladí 

dobrovolníci si 

napíšou svůj 

vlastní projekt na 

základě svých 

představ a 

mentor je vede k 

realizaci - projekt 

je obdobný jako 

u NNO, 

předávání řízení 

a zodpovědnosti, 

, malé peníze, 

rychle se otáčí 

akceptování 

nápadů 

přímá práce A 

naučit mladé aktivní 

participaci při 

rozhodování  - výchova 

nové filantropické 

generace, hledat a 

nalézat lidské a finanční 

zdroje v komunitě 

26. Slovensko 
Pracovní 

návyky 

simulace 

pracovního 

procesu - nejde o 

zábavu, ale o 

práci, chodí do 

kanceláře, 

pracují s papíry, 

organizují a 

realizují 

přímá práce A 
získat potřebné pracovní 

návyky 
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27. Slovensko Náš prostor 

vlastní prostory 

org. musí  být 

přizpůsoben CS - 

nejen výzdoba a 

bezbariérovost, 

ale kontaktní 

místa útulná, 

možnost šaten, 

úschovy, 

kavárna, na 

prostoru je 

viditelné, že žije 

životem 

komunity 

organizace A 

vypěstovat v mladých 

pocit sounáležitosti s 

organizací či místem, 

kde pracuji 

28. Slovensko 

Zájmová 

činnost jako 

zaměstnání 

divadlo - hraní v 

divadelním 

spolku je 

zaměstnáním, 

chovají se k nim 

tak a tím je 

přejímána znalost 

trhu práce a 

osvojují se 

dovendnosti 

(nemusí jít o 

divadlo, může jít 

o jakýkoli 

koníček, který se 

stane prací) 

přímá práce A 

dokázat mladým (ale i 

společbnosti(, že 

divadelní hra je stejný 

pracovní výrobek jako 

každý jiný  
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29. Švédsko 
Neziskovky 

sobě 

cílené 

propojování 

NNO mezi 

sebou, ALE, 

organizace se 

propojují na 

základě psolečné 

myšlenky, nikoli 

primárnáho 

společného 

zájmu či CS, 

tedy spojují se ty, 

které spolu třeba 

nemají nic 

společného 

(sportovní klub a 

org. pracující s 

handicapovaným

i) - mohou si 

pomáhat, jedni 

vytváři pracovní 

místo, druzí 

nabízí 

dobrovolníky pro 

akce apod. 

organizace A 

dokázat, že systém 

soc.péče funguje 

efektivně aniž je třeba 

mít akreditaci 

poskytovatele péče a 

specializované 

prac.soc.práce  

30. Švédsko 
Být užitečný 

komunitě 

handicapovaní 

mají možnost 

podílet se na 

životě v 

komunitě tak, že 

jsou do ní 

zapojeni - při 

akcích 

vypomáhají, 

pomáhají 

přímá práce A 

přizpůsobit užitečnou 

pracovní aktivitu 

možnostem klienta - 

najít vždy  způsob, jak 

zajistit fungování i za 

cenu rozložení aktivity 

na jednuduché úkony 
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trenérům při 

trénování dětí, 

organizují akce 

31. Švédsko 
Mezistupeň 

vzdělávání 

ti, co nedokončili 

běžné střední 

vzdělání, mají 

možnost přihlásit 

se do kurzu, 

který jim nabídne 

ukončení 

nějakého 

takového typu 

vzdělávání 

přímá práce N 

Umožnit mladým 

dosáhnout vzdělávání - 

přiměřeného možnostem 

- individuálním 

přístupem s využitím 

stoprocentní integrace - 

i učitelé vzdělávají celé 

spektrum od vysoce 

schopných po mladé s 

omezenými možnostmi 

v rámci jedné budovy - 

vše se jmenuje 

gymnázium  

32. Švédsko Praxe v teorii 

matematika, cizí 

jazyk, 

přirodověda - 

běžné názvy 

předmětů 

zapojují reálný 

život, v matice 

finanční 

gramotnost, v 

cizí jazyk 

pomocí filmů v 

originále, 

přírodověda 

pomocí třídění 

odpadu 

přímá práce A 

aplikovat teoretická 

pravidla do 

každodenního života  
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33. Švédsko 
Myšlenkové 

mapy 

mladí využívají 

"myšlenkových 

map", aby 

jednoduše 

graficky ztvárnili 

své myšlenky a 

snáze si tak 

uvědomili 

souvislosti mezi 

jednotlivými 

myšlenkami 

přímá práce A 

naučit mladé pracovat s 

nástrojem myšlenkové 

mapy pro snazší 

uspořádání svých 

myšlenek 

34. Švédsko 
Můj milý 

deníčku 

začátek i konec 

týdne je v 

komunitě 

ukončen 

společným 

sezením a 

vytvářením 

podoby deníku - 

forma video, 

psaní, soupis 

činností - co 

budu dělat, co 

jsem dělal, co 

jsem se naučil 

přímá práce A 

naučit mladé 

systematické týmové 

práci a vyhodnocování + 

upamatování a zažití si 

nových zkušeností  

35. Švédsko 
Výměnné 

pobyty 

výměnné pobyty 

se studenty obory 

"vedoucí 

volnočasových 

aktivit" jsou 

otevřeny, někoho 

vítají a sami 

vyšlou 

přímá práce A 

získat potřebnou praxi 

pro život formou 

dobrovolnického pobytu 

v cizině, přijetím cizího 

praktikanta získat 

"pomocnou" ruku pro 

organizaci 
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36. Švédsko Sociální sítě 

zapojení mladých 

do profilu 

organizace - 

mládež vytvoří 

stránky na FB, 

jsou reportéry, 

oni popisují chod 

komunity, 

vkládají fotky, 

není řízeno ze 

shora 

přímá práce A 

naučit mladé pracovat s 

moderními 

technologiemi, zapojit 

do aktivního života v 

komunitě 

37. Švédsko Projekt IGU 

projekt 

zaměstnanosti 

pro 

znevýhodněné je 

celý přenositelný  

organizace Z 

poskytnout klientům 

bezpečné, smysluplné, 

podnětné prostředí pro 

osobní rozvoj + ve 

spolupráci najít 

prac.uplatnění  

38. Švédsko 

Chci žít 

vlastní život - 

projekt 

  organizace Z   

39. Švédsko 

Společný 

prostor pro 

všechny 

ve škole existují 

prostory, kde se 

všichni potkávají 

- jídelna 

(studenti, 

handicapování, 

učitelé), nejsou 

určená místa pro 

ty a pro ty, 

všichni tu jí 

pohromadě, 

forma švédských 

stolů (nikdo 

přímá práce A 
integrace v reálném 

každodenním životě -  
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nestojí frontu, 

nepředbíhá) 

40. Švédsko 
Migrační 

politika 

migrační politika 

založena na 

integračních 

kvótách - každá 

obec je povina se 

postarat o jisté 

procento 

migrantů, a to 

bez vyjímek a 

výhrad 

organizace N 

usměrnit a rozložit 

dopad migrantů na 

komunitu 

41. Švédsko 
Pozitivní 

motivace 

migranti jsou 

motivováni k 

zapojení se do 

společnosti - 

neučí je jen jazyk 

a běžná práva, 

ale i jak 

společnost 

funguje, jaké má 

hodnoty a normy, 

kdo zde může žít 

a jak 

organizace A 
co nejrychlejší integrace 

do švédské společnosti  

42. Švédsko Plná integrace 

snaha o to, aby se 

znevýhodnění 

nesdružovali do 

ghett, systém jim 

to neumožňuje 

organizace Z 
co nejrychlejší integrace 

do švédské společnosti  
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43. Švédsko 
Celoroční 

akademie 

aktivity klubu a 

mládeže jsou 

průběžně 

představovány 

společnosti - 

pořádají se 

festivaly, 

výstavy, různé 

akce, 

propojování s 

komunitou 

přímá práce A 

naučit komunitu 

pozitivně vnímat mladé 

z jejího nejbližšího okolí    

44. Švédsko 
Klub pro 

všechny 

centrum 

volnočasových 

aktivit není 

omezen věkem 

nebo skupinou, 

ve volných 

prostorách se tak 

mohou setkávat 

staří mladí, 

znevýhodnění a 

lidé ze 

společnosti, 

neexistují žádné 

meze, každé 

tvůrčí myšlence a 

fantazii jsou 

dveře otevřené - 

chcete fotit, 

napsat si tu 

úkoly, potkat se s 

kamarády, začít 

tančit? Tady máš 

možnost 

přímá práce A 

spojovat generace+ 

využívat efektivně 

prostor - např. klub 

mládeže dopoledne pro 

seniory   
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45. Švédsko Noční hlídka 

přísná pravidla 

klubu vedou k 

dodržování 

pravidel  existuje 

daná forma trestu 

(porušené 

pravidel=trest), 

dále mají noční 

hlídky rodičů 

(sami rodiče z 

města o 

víkendech po 

restauracích 

kontrolují, zda 

mládež nepopíjí) 

přímá práce A 

naučit se dodržovat 

základní společenské 

normy 

46. Švédsko 
Práce 

nanečisto 

ať už jde o to, že 

výrobky zde 

vytvořené mohou 

pak klienti 

prodávat či 

nabízet, nebo o 

to, že si sami 

zkusí něco 

zorganizovat, 

nebo například 

nahrají CD či 

hlídají mladší 

klienty 

přímá práce A 

nabídnout širokou 

plejádu možností dle 

vlastní kreativity -  

47. Portugalsko 
Práce v 

lokalitě 

organizace 

působí přímo ve 

vyloučené 

lokalitě 

organizace A 

dát pracovní příležitosti 

vlastním lidem ve 

vyloučené lokalitě 
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48. Portugalsko GIP 

projekt 

zaměstnanosti, 

který zařizuje půl 

roční místa v 

běžných firmách 

(pomocí 

evropského 

projektu Equel) 

přímá práce A 

poskytnout nutnou 

finančně dotovanou 

praxi jako předpoklad 

dalšího nalezení 

prac.uplatnění  

49. Portugalsko 
Klient 

odborníkem 

organizace v 

lokalitě 

zaměstnává 

přímo klienty (z 

50% tvoří 

zaměstnance 

právě oni), pak 

také pracují s 

klienty 

přímá práce A 
Využít vlastního 

potenciálu 

50. Portugalsko 
Technika 

vede 

administrativa 

není v papírech, 

ale ve sdíleném 

systému, 

pracovní tým má 

tablety a dochází 

tak k 

okamžitému 

přenosu 

informací, 

odpadá starost o 

papíry, hledání 

organizace Z 

Moderními 

technologiemi ušetřit 

administrativní náklady 

a umožnit operativně 

sdílet informace 

51. Portugalsko 
Nerozhoduje 

míra 

závislosti, 

pracují s 

jakoukoli 

závislostí 

organizace Z 
Pracovat s klientem na 

objasnění příčin 

problémů, neoddělovat 
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postižení dohromady druhy závislostí    

52. Portugalsko 
Nerozhoduje 

CS 

není důležitá 

míra postižení, 

typ 

znevýhodnění, 

pracují se všemi 

najednou - zvedá 

se tak vlastně 

vzdělanost 

zaměstnanců, 

kteří neustále 

zvyšují svou 

kvalifikaci a ještě 

ke všemu to má 

dobrý účinek na 

klienty, kteří 

mají možnost s 

větším spektrem 

lidí 

organizace Z 

Chápat nové druhy 

problémů při léčbě 

závislostí jako výzvu k 

dalšímu vzdělávání 

zaměstnanců 

53. Portugalsko 
Diagnostika 

na začátku 

pro práci s 

klientem je 

důležitá správná 

a celková 

počáteční 

diagnostika 

klienta, tedy, jak 

jsou jeho 

handicapy, 

možnosti a další - 

je jí věnována 

dost dlouhá doba, 

někdy i v řádu 

přímá práce A 

Důkladná počáteční 

diagnóza jako nutný 

předpoklad k úspěšné 

terapii 
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měsíců 

54. Portugalsko Trefný název 

organizace musí 

mít trefný název, 

který popisuje 

třeba záměr, cíl 

nebo něco jiného, 

co vypovídá o 

podstatě 

organizace 

přímá práce A 
uvědomit si, že trefný 

název je záruka úspěchu 

55. Portugalsko 
Prodáváme 

know-how 

každá organizace 

má nějaké své 

vlastní know 

how, pracuje s 

nějakými 

upravenými 

metodami, s CS, 

vymýšlí různé 

způsoby přístupu 

k nim apod., celý 

tento funkční 

balík některé 

organizace 

prodávají jako 

své know how 

organizace A 

Vlastní zpracované 

know - how léčby jako 

prodejný produkt 
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56. Portugalsko 

Nejprve 

příčina, pak 

řešení 

během odvykání 

nebo léčby (či 

terapie) je vždy 

důležité 

soustředit se na 

to, proč závislost 

či choroba 

vznikla, dneska 

se spíše řeší 

následek a ten se 

léčí, ale v 

Portugalsku se 

začíná od 

začátku, od 

příčiny problému 

přímá práce A 

Najít příčinu problému - 

vlastní léčba je jen 

důsledek   

57. Portugalsko 
Smysluplné 

výrobky 

vyrábět výrobky 

takové, které 

obstojí na trhu, 

bude po nich 

poptávka, bude 

provedena 

analýza trhu, 

následně 

promyšlen 

marketing, 

výroba musí být 

jednoduchá, 

výrobky zajmavé 

přímá práce A 

Vytvářet 

konkurneceschopné 

výrobky se zajištěným 

odbytem 

58. Portugalsko 

Potenciál 

klienta pro 

org. 

  organizace A   
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59. Portugalsko PR základem 

dbá se na to, aby 

organizace měla 

funkční PR - 

festivaly, 

časopisy, které 

píší o organizaci 

novináři, 

propracovaná 

strategie 

spolupráce s 

jinými atd., 

spolupráce s 

médii 

organizace A 

Vypracovat stejně 

kvalitní PR a 

marketingovou strategii 

jako běžná firma 

60. Portugalsko 

Vpusťme 

mezi nás 

odborníky 

u nás platí sice 

zákon o 

sociálních 

službách, ale 

není nutné 

aplikovat to 

pouze na sociální 

službu jako 

takovou, v 

zásadě jde o to, 

že něco přednáší 

či pracují s CS 

praví odborníci, 

tedy arteterapii 

učí malíř (jde 

přeci o kreslení), 

fotografický 

kroužek učí 

fotograf, nebo 

například hojně 

vypomáhají jako 

na stáži studenti 

organizace A 

prostřednictvím 

opravodvých odbroníků 

- malíř v malířském 

ateliéry, sochař v 

keramickém ateliéry 

umožnit klientům reálný 

prožitek s kvalitním 

výsledkem 
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nějakých oborů 

61. Portugalsko 

Vícezdroj 

jako základ 

fungování 

žádná z 

organizací není 

financována 

pouze z jednoho 

zdroje, všechny 

mají 

vícezdrojové 

financování - 

obvykle stát, 

granty z EU, 

sponzoři, ale i 

organizace se 

sami snaží spolu 

s klienty něco 

vytvářet a mít z 

toho peníze 

organizace A 
Přežít i v podmínkách 

krize 
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