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POPIS PROJEKTU TERÉNNÍ PROGRAM COM.PASS

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Charakteristika služby

Vedoucí služby (koordinátorka projektu):
Bc. Pavla Pohlreichová
Adresa:
Podmostní 1, Plzeň, 30100
Zařízení poskytuje službu: od 1.8.2007

POSLÁNÍ

Posláním TP COM.PASS je vyhledávat a kontaktovat mladé lidi z Plzně okolí, kteří se ocitli v obtížné

životní situaci, usilovat o jejich sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života.

TP  COM.PASS  se  zaměřuje  na  vyhledávání  a  kontaktování  dětí  a  mládeže  ze  sociálně

znevýhodněného prostředí.  Snaží  se aktivizovat  je k  pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjet

jejich schopnosti a dovednosti, pomoci jim při zvládání obtížných životních situací a minimalizovat

rizika sociálně patologických jevů. S cílovou skupinou se pracuje v jejím přirozeném prostředí.

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):

Cílovou  skupinou  jsou  neorganizované  děti  a  mládež  ohrožené  sociálním  vyloučením,  resp.  ze

sociálně vyloučených lokalit, zejména ve věku 11 - 25 let z Plzně a okolí.

Cílovou skupinou TP COM.PASS jsou děti a mládež, které:

a) zažívají nepříznivé sociální situace

Jde o:

komplikované životní události

konfliktní společenské situace

omezující životní podmínky



b)vztahují se k nim další (doplňkové) charakteristiky:

nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit

dávají přednost pasivnímu trávení volného času

dávají přednost trávení volného času mimo domov

mají vyhraněný životní styl

mají nedůvěru k institucím

pocházejí z nefunkčních rodin

mají výchovné problémy

mají nedostatečné sociální kompetence

žijí  v  nemotivujícím  rodinném  prostředí  s  absencí  pozitivních  vzorů  a  bez  dostatečného

zázemí

absence předávání pozitivních zkušeností a informací o trávení volného času od vrstevníků

převažují  u  nich zkreslené představy o fungování  společnosti,  mají  od života často nereálná

očekávání

mají malé schopnosti při uplatňování odpovídajících práv a nároků a respektování povinností

převažuje u nich nesprávný přístup k řešení svých problémů

špatně se orientují ve společnosti

Provozní doba poskytování služby:

pondělí: 11:00 - 14:00 - kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 - terén 

úterý: 11:00 - 14:00 - kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 - terén

středa: 11:00 - 14:00 - kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 - terén

čtvrtek: 11:00 - 14:00 - kontaktní místnost, 14:00 – 19:00 – terén

Individuálně a v odůvodněných případech lze domluvit poskytnutí služby mimo uvedené časy.

Kontaktní místnost je v sídle spolku na adrese Podmostní 1 v Plzni (1. patro vlevo, zvonek Služebna, 
Ponton nebo kontaktka)

V rámci provozní doby jsou poskytované individuální služby v Kontaktní místnosti (v sídle organizace)
nebo v přirozeném prostředí uživatelů (v terénu).

Terénní pracovníci zajišťují přímou práci v lokalitách města Plzeň, kde se uživatelé z cílové skupiny
pravidelně ve větší míře vyskytují (hřiště, parky, ubytovny).



Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby = 2

Dva pracovníci se mohou v terénu věnovat 2 uživatelům či zájemcům o službu v jednom okamžiku ve

smyslu  poskytnutí  sociální  služby  (kontakt,  intervence,  poradenství),  to  znamená,  že  v  jednom

okamžiku mohou poskytnout 2 kontakty či intervence (rozhovor v délce trvání 10 - 15 minut).

Při skupinové aktivitě je maximální počet uživatelů, se kterými jsou schopni pracovat 2 sociální

pracovníci v jeden okamžik v rámci skupinové aktivity, stanoven na 10 osob. Jedním okamžikem je

míněn skupinový rozhovor nebo aktivita v délce minimálně 10 minut.

Roční kapacita je pak vypočítána na 4800 kontaktů při průměrné časové dotaci 12 hodin týdně a
předpokladu, že kontakt provádí 2 terénní pracovníci současně.

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu TP COM.PASS je kontaktovat děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí z

Plzně a poskytovat jim nabídku volnočasových a vzdělávacích služeb tak, aby docházelo k jejich

aktivizaci a doplňování takových znalostí a dovedností, které mohou vést k lepšímu prosazení ve

většinové společnosti. Zapojením do projektových aktivit získávají uživatelé nové dovednosti, učí se

využívat možností kolem sebe a skrze využití volného času posilují mnoho důležitých vlastností.

Cíle TP COM.PASS (uživatele služby):

-předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování

-rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti

-zvýšit schopnost zvládat obtížné životní situace

-aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem

-posilovat hodnoty vzdělání

Prostředky, kterými lze cílů dosahovat:

-navázání legitimního vztahu s uživatelem

-poskytování preventivních služeb

-pomoc a podpora při řešení nepříznivých životních situací

-podpora vlastních aktivit

-motivace a pomoc v oblasti vzdělávání

-využití nabízených aktivit TP COM.PASS



Popis realizace:

Sociální  služba  je  poskytována  zejména  formou  terénní  práce,  kterou  vykonává  pracovník  TP

COM.PASS. Jednou z fází  je monitorování a identifikování konkrétních oblastí a lokalit  na území

města Plzně, kde se cílová skupina vyskytuje. Takovými lokalitami jsou především jednotlivé domy,

ulice, čtvrtě nebo části  města. V současnosti  je také potřeba reagovat cílenou a systematickou

sociální prací na aktuální situaci na ubytovnách, které se zvolna v mnoha směrech staly sociálně

vyloučenými lokalitami.

Úkolem terénního pracovníka je navázat kontakt s dětmi a mládeží z těchto vyloučených lokalit, v

jejich  přirozeném prostředí.  Pracovník  navštěvuje  dané  lokality  v  intervalech  podle  potřeby  a

průběžně seznamuje cílovou skupinu o možnosti využití služeb TP COM.PASS.

Nedílnou součástí projektu je vyhledávat takové uživatele z okruhu cílové skupiny, kteří tráví svůj

volný čas rizikovým způsobem, který by později mohl vést (nebo již vede) ke konfliktu s normami

většinové  společnosti  a  těmto  dětem  a  mladým  lidem  nabízet  alternativy,  které  k  možnému

konfliktu nevedou.

POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ZPŮSOB, JAKÝM 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

Např. doprovod do komerčních služeb, zprostředkování komerčních služeb (bazén, kroužek…), 

doprovod nebo zprostředkování trávení volného času mimo sociálně vyloučené prostředí, 

zprostředkování kontaktu mezi uživatelem a většinovou společností, poskytnutí materiálu (telefon, 

internet) za účelem poskytnutí komerční služby, zprostředkování účasti na akci pro veřejnost aj.

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

Např. poskytnutí podpory při porozumění a odpovídání na inzeráty (nabídky zaměstnání, 

podnájmů…), odeslání dopisů, vyplnění a odevzdání formulářů (dávky, přihláška na školu…), pomoc 

při vypracování školního domácího úkolu, vyřízení lékařů

Většinou se jedná o tzv. informační servis či sociální poradenství. 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

poradenství k výchově, vztah s rodiči (proč jsou na tebe rozlobení), mediace vztahů

rodina = společná domáctnost + ty, o které klient považuje za rodinu 



3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,

podpora uživatele, aby porozuměl informacím, rozvoj komunikačních dovedností (např. trénování 

telefonátů, pohovorů), rozvoj finanční gramotnosti a obdobných dovedností, podpora sebepoznání a 

sebevědomí uživatele apod. 

Může sem patřit pozitivní situační intervence – podpora v tom, co se uživateli daří, motivace, aby 

v tom pokračoval…

4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování 
těchto rizik;

často se může jednat o situační intervence – např. poskytnutí zpětné vazby k aktuálnímu chování 

uživatele a upozornění na možné následky, preventivní aktivity apod. 

 JSOU UŽIVATELÉ ZAPOJENI DO ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ SLUŽBY

Služba  je  postavena  na  dobrovolnosti,  její  hlavní  zásadou  je  zajistit,  aby  si  uživatelé  sami

rozhodovali o rozsahu využití služeb a aby se vyjadřovali k fungování služby. Vyjadřovat se mohou

formou  podnětu,  připomínky  nebo  stížnosti.  Pracovníci  pravidelně  zjišťují  názory  a  připomínky

uživatelů, zapojují je do přípravy jednotlivých akcí a dávají přednost jejich názorům, pokud jsou v

souladu s posláním a cíli projektu. Konkrétně se mohou uživatelé aktivně zapojit do rozhodování o

využití služby v následujících oblastech:

možnost anonymního využití služby

doba a četnost využívání služeb v provozních hodinách programu

způsob uzavření smlouvy (ústně/písemně)

výběr klíčového pracovníka

forma a četnost využívání jednotlivých služeb

způsob podání stížnosti

ukončení využívání služby

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ UŽIVATELŮ

Stížnost lze podávat ústní nebo písemnou formou (písemná forma může být i anonymní). Stížnost lze

sdělit osobně jakémukoliv terénnímu pracovníkovi, vhodit ji do schránky stížností v sídle organizace,

přes internet nebo přímo u vedení organizace. Veškeré stížnosti jsou evidovány a uloženy v deskách

tomu určeným. Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o

přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad. Odpověď na stížnost je vyvěšena na informační
tabuli v sídle organizace a na webových stránkách www.ponton.cz.



Lhůta pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 14 dnů.

Pokud je tato lhůta z nějakého důvodu překročena, je stěžovatel vyrozuměn z jakého důvodu se tak
děje, vyrozumění je také vyvěšeno v sídle organizace a na webových stránkách organizace.

Stěžovatel  má právo zvolit  si  svého zástupce, který ho bude při  vyřizování  stížností  zastupovat
(příbuzný,  rodinný přítel  nebo občanská poradna).  Nezávislý  zástupce musí  stát  mimo struktury
zařízení i poskytovatele.

Pravidla pro vyřizování stížností

1. Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím
byli jakýmkoli způsobem ohroženi.

2. Stížnost na pracovníky TP COM.PASS nebo na provoz a odvedené služby lze směřovat ke všem

pracovníkům TP COM.PASS nebo do schránky na chodbě před WC.

3. Schránku kontroluje a vybírá koordinátor TP COM.PASS 1x týdně.

4. Stížnosti jsou řešeny na pracovních poradách.

5. Stížnosti jsou vyřizovány písemně a jsou evidovány.

6. Stížnosti jsou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé, co jimi chtěl stěžovatel říci.

7. Řešeny jsou veškeré stížnosti (osobní i anonymní, ústní i písemné).

8. S postupem vyřízení stížnosti je seznámen pracovník TP COM.PASS i uživatel služeb.

9. Pravidla podávání a vyřizování stížností obsahují, na koho se stěžovatel může obrátit a lhůty pro

vyřízení stížností.

V  případě  nespokojenosti  s  vyřízením  stížnosti  se  stěžovat  může  obrátit  k  nezávislému  nebo
nadřazenému orgánu s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

K ukončení poskytování služeb může dojít z nejrůznějších důvodů (viz níže). Uživateli je ukončení

poskytování  služby  vždy  oznámeno  (s  ohledem na  jeho  situaci  a  stávající  potřeby).  V  případě

potřeby je zajištěna návazná služba, popřípadě je pracovníkem nabídnut doprovod.

dohodou – byly naplněny stanovené cíle při poskytování služby a obě strany se dohodly na ukončení

ze strany TP – v případě zániku programu, při překroční věkové hranice 25 let, v případě zásadní

změny zdravotního stavu uživatele, která neumožňuje poskytovat uživateli službu

ze strany uživatele – uživatel může odstoupit od Smlouvy bez oznámení (již nemá o služby programu

zájem, rozhodl se využít  služeb jiného zařízení,  je  nespokojen se službami zařízení,  pracovníci

programu porušují pravidla a podmínky poskytování služeb.



SPOLUÚČAST UŽIVATELE NA SLUŽBĚ

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Seznam zaměstnanců – pracovních pozic, Ponton,z.s.

Ostatní pracovníci

Název pozice Výše úvazku Fyzický počet

Vedoucí organizace 0,2 1

Finanční manažer 0,2 1

Účetní/ekonomka 0,2 1

Asistentka ředitele/projektů 0,05 1

Pracovníci v přímé péči

Název pozice Výše úvazku Fyzický počet

Koordinátor/sociální pracovník 1 1

Sociální pracovník 2 2


