Člověk v tísni – kladenská pobočka
Cíle: Spíše než cíle nabízí webová stránka Kladenské pobočky obecně prospěšné společnosti Člověk
v tísni jakýsi popis činnosti a poslání: „Pro děti ve věku od 3 do 5 let provozujeme předškolní klub V
Domečku, který slouží jako příprava na přestup do běžného vzdělávacího systému. Pro děti školou
povinné zprostředkováváme doučování, a to buď individuální - přímo v rodině, nebo skupinové - v
kolektivu. Služba je postavena především na práci dobrovolníků, kteří pravidelně, jednou týdně na
dvě vyučovací hodiny, dochází přímo do domácností rodin, které nás požádají o pomoc. Pro starší je
pak určeno kariérní poradenství. Mimoto jsme také zřídili nízkoprahový klub Křižovatka, který nabízí
různé aktivity, hry a workshopy.“

(Převzato z: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-

prace-v-cr/kladno-a-beroun)
Cílová skupina: děti od 3 let až po mladistvé, případně mladé dospělé
Aktivity primárně preventivního působení: předškolní klub, doučování žáků, kariérní poradenství
pro mladé lidi a nízkoprahový klub

Vějíř Kladno
Cíle: „Účelem spolku je práce s dětmi ohroženými sociálním vyloučením vedoucí k jejich lepšímu
budoucímu společenskému uplatnění. … Hlavní činností spolku je:
a/ organizace výchovně – vzdělávacích a volnočasových aktivit orientovaných na děti předškolního a
mladšího školního věku vedoucí k jejich vyšší školní úspěšnosti,
b/ osvětová, vzdělávací a informační činnost vztahující se k účelu zřízení spolku,
c/ spolupráce s organizacemi podobného zaměření,
d/ podpora funkčnosti rodin zapojených dětí jako nezbytné a přirozené opory dítěte.“ (Převzato z
oficiálních

stanov

organizace

dostupných

z:

http://vejirkladno.cz/wp-

content/uploads/2015/06/stanovy.doc)
Cílová skupina: rodiny s dětmi (a děti samotné) ohrožené sociálním vyloučením
Aktivity primárně preventivního působení: předškolní příprava (MŠ i ZŠ), doučování prvních tříd
základních

škol,

podpora

http://vejirkladno.cz/?page_id=4)

ohrožených

rodin

a

dětská

skupina

(Dostupné

z:

Středisko ROSA
Cíle: „Cílem Střediska ROSA je pomáhat snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a
rodinu. Pomáháme rodinám řešit obtíže, které nastaly z důvodů různých handikepů - zdravotního,
etnického, sociálního, rodinného. Máme i preventivní program pro rodiny s dětmi od narození do 4
let,

který

napomáhá

co

nejlepšímu

rozvoji

a

výchově

dítěte.“

(Převzato

z:

https://www.strediskorosa.cz/ )
Cílová skupina: děti, rodiny s dětmi, sociálně vyloučení, okrajově také pedagogičtí pracovníci
Aktivity primárně preventivního působení: Dle výroční zprávy z roku 2017 a názoru pracovníků
se jedná především o dva dlouhodobě provozované projekty a to: Rodinné poradenské centrum a
Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné. V rámci rodinného centra se jedná o to
„poskytnout rodinám služby, které podpoří zvyšování rodičovských kompetencí a všestranný rozvoj
dětí a které pomohou při budování zdravých vztahů v rodině“ (Fechtnerová, Výroční zpráva 2017:
Středisko ROSA, z.s., str. 4). Program pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné se dlouhodobě
zaměřuje na podporu dětí a jejich rodin, které nastupují do mateřské, případně základní školy.
Program se odehrává mj. také v sociálně vyloučených lokalitách a skrze různé aktivity (např. sport,
hudba apod) nabízí dětem smysluplné trávení volného času (Fechtnerová, Výroční zpráva 2017:
Středisko ROSA, z.s.).

Dobrovolnické centrum Kladno
Cíle: Rozvíjet dobrovolnickou základnu na Kladensku a skrze dobrovolnické aktivity pozitivně
ovlivňovat cílové skupiny.
Cílová skupina: dětský klient „v složitější životní situaci“ (program Pět P, převzato:
https://www.dckladno.cz/nase-programy/pet-p/), klienti Dětského centra Kladno, Dětského centra
Stochov

a

Dětského

domova

v Ledcích

(program

Dětský

úsměv,

převzato:

https://www.dckladno.cz/nase-programy/detsky-usmev/), klienti Azylového domu Kladno a sociálně
slabší

žáci

4.ZŠ

Kladno

(program

Dobrovolníci

pro

rodiny

s dětmi,

převzato:

https://www.dckladno.cz/nase-programy/dobrovolnici-pro-rodiny-s-detmi/)
Aktivity primárně preventivního působení: Dle výroční zprávy organizace za rok 2017 se
Dobrovolnické centrum Kladno angažovalo skrze své dobrovolníky v aktivitách jako dopisování
s dětmi z ústavů, volnočasové aktivity (např. Otevřené klubovny) s dětmi z ústavního či jinak
znevýhodňujícího prostředí, organizace každoroční akce Den dětského úsměvu, výlety pro sociálně
znevýhodněné děti, organizace poškolních kroužků pro děti ze znevýhodněného prostředí
(Dobrovolnické centrum Kladno, Výroční zpráva 2017).

Informační centrum pro mládež Kladno
Cíle: „Hlavním cílem nás všech, je bezplatná poradenská služba pro mladé lidi v oblasti vzdělávání,
cestování, práce, trávení volného času u nás i v zahraničí. Pomoci vám můžeme i s řešením obtíží
jako je záškoláctví, problematické rodinné vztahy, užívání návykových látek a s dalšími projevy
nežádoucího chování, souhrnně nazývaného sociálně patologické jevy.“ (Převzato z: http://www.icmkladno.cz/icm-kladno/kdo-jsme/ )
Cílová skupina: blíže nespecifikována („mladí lidé“), rámcově spíše středoškoláci
Aktivity primárně preventivního působení: „V průběhu školního roku pořádáme besedy na
středních školách. Pro mladé lidi i širokou veřejnost organizujeme kulturně společenské akce na
různá témata, včetně setkání se zajímavými hosty. V rámci společných projektů spolupracujeme s
dalšími organizacemi v Kladně a okolí. Jedním z nich je např. účast v projektu SMOK (Síť
multikulturních otevřených klubů) nebo aktivní spolupráce s Úřadem práce v Kladně. Svými
aktivitami se především snažíme nabízet mladým lidem možnosti smysluplného trávení volného času
a iniciovat jejich vlastní nápady a aktivitu.“ (Převzato z: http://www.icm-kladno.cz/icm-kladno/kdojsme/ )

Centrum pro rodinu Vega
Cíle: Cílem dle oficiálního webu Centra pro rodinu VEGA bylo:
a) poskytovat individuálně a profesionálně podporu a poradenství v oblastech běžného rodinného
života: v oblasti výchovy, vzdělávání, vztahů, ekonomického a sociálního zabezpečení, zdraví a
zdravého životního stylu, nečekaných životních událostí, práva;
b) mapovat a aktualizovat dostupnou síť podpůrných a poradenských služeb pro rodiny na regionální
úrovni.
(Převzato z: http://centrumvega.cz/o-nas-centrum-pro-rodinu-vega-kladno/ )
Cílová skupina: rodiče (rodinní příslušníci nebo nastávající rodiče), pracovníci s dětmi (pedagogové,
pracovníci pomáhajících profesí), děti základních škol
Aktivity primárně preventivního působení: Semináře a besedy pro pedagogy, semináře a besedy
pro rodiče ve spolupráci se školami, poradenství a mapování sítě služeb
(Převzato z: http://centrumvega.cz/o-nas-centrum-pro-rodinu-vega-kladno/)

