
Vyhodnocení dlouhodobých cílů NZDM Kruháč, rok 2020

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež deklaruje dlouhodobý cíl naplňovat potřeby cílové skupiny služby tak, jak jsou

definované v dokumentu 62_Regionalni karta sluzeb_NZDM_LK_2017_fin_170220. Služba poskytla za účelem naplnění

těchto potřeb níže uvedený počet výkonů, ve prospěch uvedeno počtu klientů služby. 

Počet klientů počet výkonů

1. základní informace, možnost poradit se 62 102

2. bezpečný prostor 136 859

3. docházka do školy 6 8

4. obstát při plnění školních povinností 61 260

5. orientace ve volbě profesní přípravy 13 17

6. příprava na zařazení se na trhu práce 19 24

7. zařazení se a udržení se na trhu práce 11 13

8. identifikační a jiné osobní doklady 3 6

9. rozvoj každodenních osobních kompetencí 92 309

10. zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním 56 94

11. práva a povinnosti v osobním životě 80 179

12. rozpoznání a podpora při řešení trest. čin. na osobu 13 70

13. rozp. a podp. při řeš. následků trest. čin a prev. rec. 30 131

14. předcházení rizikovému chování a znalost důsledků 44 115

15. vytváření funkčních sociálních vazeb 129 791

16. vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou 23 42

17. doklady v oblasti rodinného práva, zákona o SPOD 0 0

18. zdrav. péče, vč. odb. pomoci v obl. duš. Zdraví 24 52

19. prevence onem. spoj. s rizik. způsobem života 43 53

Jak je patrné, že potřeby byly naplňovány ve všech oblastech, vyjma oblasti doklady v oblasti rodinného práva, zákona o

SPOD,  v níž se v  NZDM Kruháč nevyskytla v roce 2020 poptávka.  Oproti  předcházejícím rokům poměrně stouplo

naplňování potřeb v oblasti rozpoznání a podpora při řešení následků trestné činnosti a prevence recidivy, což souvisí s

navázáním spolupráce s Probační a mediační službou v Jablonci nad Nisou v rámci programu sociální terapie JINAK.

Klesl naopak podíl služeb v oblasti související s komunitním životem (oblast vytváření funkčních sociálních vazeb) – v

návaznosti na opatření při dvou vlnách pandemie COVID-19 bylo podstatně méně příležitosti ke skupinovým aktivitám.

Celkový počet výkonů a podpořených klientů meziročně poklesl, což též souvisí s omezením provozu služby v roce 2020

a přechodem na tzv. Individuální režim. Nízkoprahové zařízení poskytovalo služby běžným komunitním způsobem pouze

od 1.1. do 16.3. V průběhu jara a v létě byl umožněn vstup na klub uživatelům ve skupinách, ale nikoliv v obvyklém

počtu. Na podzim došlo opět k přechodu na individuální režim.


