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POSLÁNÍ 
 
Posláním NZDM MK je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu 
dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak jejich sociálnímu 
vyloučení.   
 
 
CÍLE 
 

• nabízet podporu a pomoc při zvládání nepříznivých životních situací 
• Předcházet sociálně patologickým jevům, či mírnění jejich dopadů 
• zvyšovat sociální dovednosti a kompetence dětí, mládeže 
• poskytnout bezpečný prostor 
• zajistit poradenství  
• zvyšovat sociální dovednosti a kompetence dětí a mládeže 

 
 
POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 
Vymezení služby dle zákona o sociálních službách a registru poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Druh poskytované sociální služby:  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů.  

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.  
 

Výňatek z vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách:  
§ 27 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a 
mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
  1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 
  2. pracovně výchovná činnost s dětmi, 
  3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
  4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 
 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci 

ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, 
c) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k 



EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 
NZDM KLUB MODRÁ KOČKA 

 
 

rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
 

 
FORMA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
a) Ambulantní 
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
 
Klub je určen dětem a mládeži z Opavy a okolí ve věku od 6-ti do 15-ti let, které zažívají 
nepříznivé sociální situace (konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující 
životní podmínky) nebo jsou jimi ohroženy.  
Klub je zaměřen zejména na děti a mládež, které se nemohou anebo nechtějí zapojit do 
standardních volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám institucionalizované 
pomoci, dávají přednost trávení volného času mimo domov nebo mají vyhraněný životní styl. 
 
Věková struktura cílové skupiny dle registru:  

a) mladší děti (6 - 10 let)  
b) starší děti (11 - 15 let 

Vymezení cílové skupiny dle registru: 
a) děti a mládež ve věku od 6 do 15 let ohroženým společensky nežádoucími jevy 
b) etnické menšiny,  
c) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
 
 
ZÁSADY NZDM  
 
- zásada dobrovolnosti 
- zásada anonymity 
- zásada rovného přístupu, podpory důstojnosti a dodržování práv 
- zásada aktivity a podpory samostatnosti 
- zásada autonomie rozhodování 
- zásada empatie, autenticity a nehodnotící přístup 
 - zásada důvěrnosti  
- zásada bezplatnosti základních služeb 
 
 
KAPACITA SLUŽBY 
 
Okamžitá kapacita služby je 20 klientů. 


