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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení, 

 

činnost Klubu Semafor byla i v roce 2021 ovlivněna pokračující pandemií 

COVID-19. Služba byla až do května výrazně omezená  

v běžných činnostech pro své uživatele, současně však nabízela poskytnutí 

sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví 

osob, a to i poskytnutí základních činností všem potřebným občanům. 

 

Postupné rozvolňování dalo prostor běžným činnostem a preventivním 

aktivitám. Na klubu proběhly řízené besedy na téma: COVID-19, Bezpečné 

léto, Pervitin, Bezpečný sex, Alkohol a další.  

 

Pracovnice aktivně pracovaly v terénu, kde vyhledávaly  

a kontaktovaly potencionální uživatele za účelem navázání kontaktu. 

Pohybovaly se v přirozeném prostředí uživatelů (parky, ulice, herny, nádraží 

aj.). Tedy na místech, kde se potřební vyskytují. Jejich úkolem bylo 

kontaktovat skupiny nebo jednotlivce, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci 

z důvodu jejich stylu života anebo způsobem trávení volného času a jsou 

ohroženi negativními sociálními jevy nebo sociálním vyloučením. Následně 

jim nabízely možnost využít služeb NZDM Klub Semafor, kde mohou řešit 

své zakázky (škola, vztahy, finance, komunikace s institucemi, závislosti 

aj.).
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Zřizovatel:  

statutární město Frýdek-Místek 

 

Provozovatel:  

Magistrát města Frýdku–Místku 

odbor sociálních služeb 

oddělení sociální prevence 

Radniční 1149 

738 22 Frýdek-Místek 

 

Kontaktní adresa: 

Kostikovo náměstí č. 647  

738 01 Frýdek-Místek 

 

Klub Semafor nemá k dispozici bezbariérový přístup. 

 

Personální zajištění: 

Gabriela Kyšová, tel.: 777 921 844 

Bc. Dagmar Kusá, tel.: 777 921 358 

Miroslava Kelnarová, tel.: 777 921 847 

Irena Pečinková, tel.: 777 921 843 

 

e-mail: klub.semafor@seznam.cz

file:///C:/Users/U244/Desktop/Oddělení%20sociální%20prevence/NZDM/klub.semafor@seznam.cz
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Otevírací doba klubu: 

Pondělí:   8:30  – 13:30  

Úterý:   8:00  – 13:00 (konzultace)  13:00 – 18:00 

Středa:          13:00 – 18:00 

Čtvrtek:   8:00  – 13:00 (konzultace)  13:00 – 18:00 

Pátek:         13:00 – 18:00 

 

Prázdninový provoz:   

Pondělí: 9:00  – 14:00    

Úterý:  9:00  – 14:00    

Středa:  9:00  – 14:00    

Čtvrtek: 9:00  – 14:00    

Pátek:  8:00  – 13:00 (konzultace) 

 

 

 

Práce v terénu: 

Pondělí:   13:00 – 18:00 

Středa:   12:00 – 17:00 

Pátek:     8:30 – 13:30 

 

Prázdninový provoz: 

Pondělí:     9:00 – 14:00 

Úterý:     9:00 – 14:00 

Středa:   11:00 – 16:00 

Čtvrtek:     9:00 – 14:00 

Pátek:     9:00 – 14:00 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrát města Frýdku-Místku 
odbor sociálních služeb 

oddělení sociální prevence 
 

vedoucí odboru: 
Ing. Jarmila Kozlová 

 
vedoucí oddělení: 

Mgr. Petra Nováková, MBA 

NZDM Klub Semafor 
 

vedoucí služby: 
Ing. Jiří Pracuch 

sociální pracovník: 
 

Bc. Dagmar Kusá 

pracovník v sociálních 
službách: 

 
Gabriela Kyšová 

Miroslava Kelnarová 
Irena Pečinková 
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NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

 

NZDM jsou sociální službou poskytovanou dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. 

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě 

terénní služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým 

společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života 

předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících  

se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 

prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Služba může být poskytována osobám anonymně. 

 

Služba poskytuje tyto základní činnosti: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) sociálně terapeutické činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.                                                                                       

                                                                                                                    

Kapacita zařízení je 20 osob v daný okamžik. 

 

CÍLE SLUŽBY ANEB ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT 

 

 prevence nepříznivých životních situací 

 řešení nebo zmírnění dopadů nepříznivých 

životních situací 

 podpora uživatelů v rozvoji kompetencí pro 

samostatné řešení nepříznivých životních situací  
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OKRUH OSOB ANEB PRO KOHO TADY JSME 

 

Mladí lidé ve věku 14 – 26 let, kteří řeší různé nepříznivé životní situace,  

ve kterých potřebují radu nebo pomoc. 

 

Osobám, které mají speciální potřeby (např. kvůli tělesnému, mentálnímu 

nebo smyslovému postižení), je služba poskytnuta po vzájemné domluvě, 

kdy jsou zváženy možnosti služby (možnost komunikace, dorozumění, 

pochopení služby apod.).  

 

POSLÁNÍ SLUŽBY ANEB PROČ TU JSME 

 

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Semafor je 

vytvořit bezpečné podmínky a prostředí, kde můžeme se vzájemnou 

důvěrou a respektem řešit různé životní situace, ve kterých uživatel 

potřebuje radu nebo pomoc, kde se může potkat s kamarády a svoje 

nesnáze sdílet i s nimi. Zaměřujeme se rovněž na vyhledávání 

potencionálních uživatelů (terénní forma služby).   

 

Uživateli můžeme pomoci řešit tyto životní situace: 

 potíže ve škole (s prospěchem, učiteli, spolužáky), 

 kde a jak najít brigádu nebo práci, 

 problémy ve vztazích (osamělost, konflikty, vztahy v rodině, 

kamarádství, partnerství, rodičovství, sexualitu atd.), 

 rizikové trávení volného času, 

 experimentování s návykovými látkami a hazardním hraním, 

 finanční potíže, 

 zdravotní problémy, 

 pomoc v různých situacích (školy, úřady práce, soudy, pojišťovny, 

poradny atd.) 

 orientace ve společenských pravidlech a zákonech. 
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ZÁSADY SLUŽBY ANEB NA ČEM STAVÍME 

 

 Nízkoprahovost 

 Anonymita  

 Respekt a ochrana práv 

 Individuální přístup 

 Aktivita a samostatnost 

 Podpora vztahů a sociálních kontaktů  

 Profesionalita  

  

JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ V RÁMCI ZAŘÍZENÍ 

 

Podle § 27 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, poskytuje sociální služba 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež tyto základní činnosti: 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobní záležitostí. 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

Jedná se o činnosti, na kterých se uživatel sám podílí. Jsou cestou  

ke zvyšování kompetencí, posílení schopností rozhodovat se, získání 

praktických zkušeností, schopnosti i ochoty využívat svých kompetencí, 

posílení zodpovědnosti a efektivní komunikace: 

 preventivní programy, 

 besedy na aktuální téma, 

 řízené aktivity, které rozvíjí komunikaci a využívají výtvarných  

a hudebních aktivit, 

 hry (deskové, sportovní, vědomostní kvízy), 
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 pomoc se vzdělávacími činnostmi. 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

Tato činnost je součástí aktivit realizovaných NZDM, které umožňují lepší 

orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, např.: 

 akce pro veřejnost, 

 zprostředkování návazných služeb, 

 účast na sportovních, kulturních a jiných akcích. 

 

Sociálně-terapeutické činnosti: 

Sociálně-terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

sociálních začleňování osob, zahrnují: 

 intervence, 

 motivační rozhovory, 

 preventivní programy se sebereflexí, 

 tematické besedy, 

 nácvik situací - sebeprezentace, konflikt, asertivita, přenesení 

kompetencí. 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí:  

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo 

upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob: 

 jednání s návaznými institucemi, 

 posilování právního povědomí, 

 práce se stížnostmi, 

 oblast zaměstnávání a vzdělávání, 

 šikanu, týrání, 

 pomoc při obnovení a upevnění kontaktů s rodinou. 
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FINANCOVÁNÍ SLUŽBY V ROCE 2021 

 

 

 
statutární město  

Frýdek-Místek 
MPSV Celkem 

Mzdy: 606.849,- 1.426.969,- 2.033.818,- 

Provozní náklady: 211.370,- 14.000,- 225.370,- 

Celkem: 818.219,- 1.440.969,- 2.259.188,- 
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 STATISTIKA ZA ROK 2021     

 

 

  

Celkem za rok 2021 

Počet uživatelů 59 

Počet výkonů 2.062 

Počet kontaktů  1.350 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1.396 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 13 

Sociálně terapeutické činnosti 122 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  
97 
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ROZVOJ PRACOVNÍHO TÝMU 

 

V rámci celoročního průběžného vzdělávání jsou pracovnice 

zaměstnavatelem vysílány podle potřeby na školení, semináře a další školící 

akce za účelem zvyšování jejich odbornosti, a to v souladu  

se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem  

č. 312/2002 Sb., o úřednicích samosprávných celků. 

 

Pracovníci se účastnili těchto školení: 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 

 Psychiatrické minimum pro sociální práci 

 Základy krizové komunikace 

 Úvod do kyberkriminality 

 Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných 

 Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika 

 Práce s emocemi v sociálních službách 

 Kybernetická bezpečnost 

 

Pracovníci se také účastnili setkání pracovní skupiny nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež Moravskoslezského kraje a skupiny komunitního 

plánování „Děti, mládež a rodina“. V Klubu Semafor probíhaly pravidelné 

supervize.
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkujeme všem našim pracovníkům, spolupracovníkům a organizacím, kteří 

se v roce 2021 podíleli na provozu Klubu Semafor, přispívali k jeho 

profesionalitě a rozvoji. 

 

Jmenovitě: 

 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

 statutárnímu městu Frýdek-Místek 

 odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku, především 

Ing. Jarmile Kozlové, vedoucí odboru 

 všem členům pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti  

a mládež Moravskoslezského kraje 

 Mgr. Peteru Oroszymu, supervizorovi 

 pracovníkům firmy zajišťující úklid 


