
 

 

 
 

 
POPIS REALIZACE SLUŽBY 

 
 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (NZDM)  
Klub Semafor 

 

 
Veřejný závazek 
 
Pracovníci se řídí veřejným závazkem, který se skládá z poslání služby, cílů a zásad poskytované 
sociální služby a dále okruhu osob, kterým je služba určena. Tento závazek je vyvěšen v klubu  
a také zveřejňován na patřičných místech, např. webové odkazy na zařízení, registr poskytovatelů 
sociálních služeb 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. 

 
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  
 
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.). 



 

Služba může dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, odmítnout uzavřít se žadatelem smlouvu, jestliže: 

 neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 
 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců 

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 
povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 
Zásady aneb na čem stavíme 
 
Nízkoprahovost – uživatel může službu využívat bez administrativních a jiných překážek a zcela 
zdarma 
 
Anonymita – nezaznamenáváme jméno uživatele ani jiné osobní údaje, uživatel se může 
představit třeba i přezdívkou 
 
Respekt a ochrana práv – uživatele přijímáme takového, jaký je, a klademe důraz  
na vzájemný respekt 
 
Individuální přístup – svou podporu a pomoc uživateli poskytneme v tom, v čem potřebuje  
a jak potřebuje, respektujeme jeho rozhodnutí 
 
Aktivita a samostatnost – chceme uživateli ukázat, jak může svůj život zvládat sám  
a být zodpovědný za vlastní rozhodnutí   
 
Podpora vztahů a sociálních kontaktů – uživatele podporujeme v udržování zdravých vztahů, 
nabízíme příležitost seznámit se se zajímavými lidmi, podnítit zájem a důvěru ve společenské 
prostředí  
 
Profesionalita – abychom uměli uživateli dobře poradit a pomoci, stále se vzděláváme, zároveň 
jsme si vědomi, že nevíme všechno 
 
Kontaktní údaje 
 
Adresa klubu: Kostikovo náměstí 647, Frýdek-Místek, 738 01 
Telefon do klubu: 777 921 358, 777 921 844, 777 921 443, 777 921 847 
E-mail do klubu: klub.semafor@seznam.cz 
 
Kapacita klubu: 20 uživatelů  
 
Kapacita terénu: 2 uživatelé  
 
Počet uživatelů na jednoho klíčového pracovníka: 25 uživatelů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Provozní doba 
 
Běžný provoz 
 
Pondělí  08:30 - 13:30 klub 
              13:00 - 18:00 terén 
 
Úterý     08:00 - 13:00 konzultace 
              13:00 - 18:00 klub 
 
Středa    13:00 - 18:00 klub 
              12:00 - 17:00 terén 
 
Čtvrtek  08:00 - 13:00 konzultace 
              13:00 - 18:00 klub 
 
Pátek      08:30 - 13:30 terén 
               13:00 - 18:00 klub 
 

Prázdninový provoz 
 
Pondělí  09:00 - 14:00 klub 
              09:00 - 14:00 terén 
 
Úterý   09:00 - 14:00 klub 
            09:00 - 14:00 terén 
 
Středa   09:00 - 14:00 klub 
            11:00 - 16:00 terén 
 
Čtvrtek  09:00 - 14:00 klub 
              09:00 - 14:00 terén 
 
Pátek   08:00 - 13:00 konzultace 
            09:00 - 14:00 terén (akce) 

 
V případě, že dojde k omezení otevírací doby, informují pracovníci veřejnost pověšením cedule 
s informací na vstupní dveře klubu (den, od-do, důvod).  
 
Interiér zařízení 
 
Pracovníci dbají na to, aby se uživatelé cítili v zařízení dobře. Monitorují, jak se uživatelé 
o zařízení zmiňují, přijímají podněty o vhodné úpravě zařízení (informace si předávají  
na poradách).  
 


