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Poskytovatel
Sociální služba
Registrační číslo
Datum registrace
Služba je poskytována od roku
Vedoucí zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Druh sociální služby
Pracovní doba

Společnost Podané ruce o.p.s.
§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
4202404
01.01.2015
2015
Robert Hořava
Václavská 15, Brno 60300
733 534 464
nzdm.brno@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
služby sociální prevence
Ambulantní: PO 10-18 (11-15 det. prac.), ÚT, ST, ČT 14-18 (14-19 det. prac.

Cílová skupina klientů:
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
- etnické menšiny
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- osoby v krizi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
- pachatelé trestné činnosti
Věková kategorie
Kapacita
Působnost v lokalitě
Úhrada klienta
Bezbariérovost

děti (7 – 14 let), mládež (15 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),
40 klientů (kapacita zařízení v jednu chvíli)
bezplatně
ne

Popis:
Posláním „NZDM v Brně“ je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, provázet je jejich
dospíváním a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionální
přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta.
Na základě vztahu s klientem budovaného na důvěře, poskytujeme sociální služby zaměřené na prevenci a snižování
negativních důsledků rizikového chování.
Cíle služby:
Mezi základní cíle programu patří:
a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících
se ve společenském prostředí.
b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Cíle směrem k práci s klienty:
• Vyhledávání a oslovování cílové skupiny
• Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
• Motivace k cílenému řešení problémů
• Podpora v aktivním a smysluplném trávení volného času
• Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
• Vytváření individuálních názorů, postojů a hodnot klientů, které podporují začlenění do společnosti a rozvíjí jejich
pozitivní postoj k životu

Cíle směrem k fungování služby:
• Profesionální a vzdělaný tým
• Komunikace s ostatními zařízeními v systému péče
• Stabilní finanční zajištění programu
• Služba je dobře známa široké veřejnosti nejen v místě působení
• Program udržuje a šíří dobré jméno Společnost Podané ruce o.p.s.

