Údaje o poskytované sociální službě
I. Poskytovatel sociální služby
Název poskytovatele
Sídlo
Telefon
E-mail
Webové stránky
Ředitel

Městská charita České Budějovice
Žižkova 12, České Budějovice 370 01
387 718 208
info@ cbudejovice.charita.cz
www.mchcb.cz
Vít Fialka

II. Základní informace o poskytovateli služby
Městská charita České Budějovice poskytuje sociální, zdravotní služby a služby zaměstnanosti na
území města České Budějovice a okolí.
Městská charita České Budějovice zajišťuje své služby ve dvou oblastech
- Komplexní domácí péče
- Oblast práce se sociálně znevýhodněnými
Městská charita zahájila svoji činnost 17. října 1991 na základě zřizovacího dekretu Biskupství
českobudějovického jako účelové zařízení církve – nestátní, nezisková, humanitární organizace
s vlastní právní subjektivitou, registrovaná u Ministerstva kultury ČR. V současné době tvoří jednu
z organizačních složek Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká republika.
Financování našich služeb je zajištěno
- z darů a sbírek od fyzických, právnických osob a nadací
- Tříkrálové sbírky
- grantů, dotací, příspěvků ze státního rozpočtu, Krajského úřadu, Statutárního města České
Budějovice, Úřadů práce, ze strukturálních fondů EU
- úhrad zdravotních pojišťoven
III. Sociální služba
Název služby
Adresa
Typ služby dle zákona 108/2006 sb.
Vedoucí služby
Oblast

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.
Skuherského 70, 37001 České Budějovice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Jitka Oupicová, DiS.
Práce s lidmi se sociálním znevýhodněním
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IV. Základní informace o poskytované sociální službě
Nízkoprahové zařízení pro děti mládež V. I. P. poskytuje ambulantní sociální služby dětem
a mládeži ve věku 6 – 26 let v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením Palackého náměstí České
Budějovice.
Poslání:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V. I. P. dále jen NZDM V. I. P. nabízí zázemí, odbornou
pomoc a podporu dětem a mládeži, kterým hrozí společensky nežádoucí jevy, sociální vyloučení, nebo
se nacházejí v nepříznivé životní situaci.
Cíle služby:
1. Uživatel, který s naší pomocí dokáže plnit základní školní povinnosti
2. Uživatel, který umí trávit volný čas společensky přijatelným způsobem
3. Uživatel, který prostor NZDM vnímá jako prostor pro svou seberealizaci nebo jako útočiště
Hlavní zásady:
 Individuální přístup
 Respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby
 Mlčenlivost
 Důvěra
 Odbornost
 Bezplatnost
 Nízkoprahovost
 Upevňování vztahu s rodinou
Okruh osob (cílová skupina):
a) Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které zažívají nepříznivé sociální situace (konfliktní
společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky)
b) Jsou ve věkových skupinách:

od 6 do 11 let (Klubík)

od 12 do 26 let (Klub )
Kapacita Klubu je 35 uživatelů naráz a pro Klubíku 20 uživatelů naráz.
c) Žijí nebo se pohybují v lokalitě Palackého náměstí, kterou lze vymezit sociálně a geograficky
d) Vztahují se k nim další charakteristiky (nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních
volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení času mimo
rodinu či jinou sociální skupinu, mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů,
který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí, nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji
nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb)
e) V případě nepříznivé situace spolupracujeme s rodinou
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Služby neposkytujeme:
 Uživatelům služby pod vlivem návykových látek
 Agresivním uživatelům služby
 Uživatelům, kteří úmyslně ničí vybavení klubu a nerespektují pravidla v klubu
 Poskytování sociální služby může být omezeno i v případě podezření pracovníka na
infekční onemocnění uživatele.
Základní činnosti:
Činnosti jsou realizovány ambulantní formou poskytování sociální služby (Klub a Klubík).
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pobyt v zařízení
 kontaktní práce
 situační intervence
 doučování a školní příprava, motivace k dokončení školní docházky a k pracovnímu začlenění
 volnočasové aktivity (zajištění organizovaných a neorganizovaných volnočasových aktivit,
 zájmových činností, sportovních činností)
 dílny (pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn lektor)
 programy prevence sociálně patologických jevů
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(tato činnost je součástí všech aktivit realizovaných NZDM, umožňující lepší orientaci ve vztazích
odehrávajících se ve společenském prostředí)
Příklady činností:
 přednášky, kurzy, semináře, besedy s odborníky
 jednorázové akce (pořádání koncertů, turnajů)
 výjezdové akce, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí apod.
 tematicky zaměřené akce se zapojením veřejnosti, dny otevřených dveří
Sociálně terapeutické činnosti
 poradenství
 krizová intervence
 případová práce
 skupinová práce/práce se skupinou
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí






informační servis
sociální poradenství
kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
zprostředkování dalších služeb
doprovod
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 práce s blízkými osobami
Přístup do Nízkoprahového zařízení V. I. P. není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či
odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak ve volbě
vykonávaných činností.
Území dosah: České Budějovice, lokalita Palackého náměstí
Provozní doba:
PO 10:00 – 18:00
ÚT 10:00 – 18:00
ST 10:00 – 18:00
ČT 10:00 – 18:00
PÁ 10:00 – 18:00

PO –PÁ

10:00 - 12:00 Individuální sociální poradenství pro uživatele 20-26 let

V. Kde se o nás můžete dozvědět více
…na www.mchcb.cz
… na oddělení SPOD, Magistrát města České Budějovice, odbor sociálních věcí
…na oddělení SPOD, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
…u protidrogového a romského koordinátora Magistrátu města České Budějovice
…u Romského poradce při Krajském úřadu
…v Průvodci sociálními službami města České Budějovice
… www.streetwork.cz
… www.facebook.com/NZDM-VIP
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