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KLUB KHAMORO 
(NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ) 

 

Datum zpracování: leden 2015 

Platnost: od 1. 2. 2015 

Zpracovali: pracovní tým služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

Schválila: Adéla Adámková, vedoucí střediska Khamoro pro etnické menšiny 

Určeno pro: pracovníky, klienty, veřejnost, praktikanty, dobrovolníky 

 

 

1. POSLÁNÍ  

 

Klub Khamoro je pro děti a mládež, které si neví s něčím rady, mají problémy ve škole, nudí se, 

rodiče nemají peníze na placené kroužky, nebo je trápí cokoliv jiného. Nabízíme smysluplné 

trávení volného času (fotbálek, kulečník), pomoc s domácími úkoly, možnost účastnit se aktivit, 

které pořádáme (výlety, výtvarná činnost, besedy). Klub Khamoro je bezpečný prostor a čas pro 

Tebe a Tvé kamarády.  

 

Jedná se o službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, která je poskytována v ambulantní 

formě každé pondělí až čtvrtek od 13.00 - 17.00 (Masarykova tř. 17) a v terénní formě každé 

pondělí a čtvrtek od 14.00 - 16.00 (Mrštíkovo náměstí). 

 

2. OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA (CÍLOVÁ SKUPINA) 

 

Klub Khamoro je určen pro děti a mládež od 6-21 let, ohrožené sociálním vyloučením (platné pro 

obě formy služby). 

 

Ambulantní forma: 

 Mladí dospělí (ve věku 18 – 21 let) mohou přijít do klubu Khamoro stejně jako mládež. 

Mají však specifické podmínky využívání služby, v  klubu mohou být 60 minut a po tuto 

dobu by měli aktivně řešit své problémy. Pokud připraví nějaký program pro mladší 

klienty klubu Khamoro, mohou v klubu zůstat po delší dobu.  

 

 Mladé matky mohou do klubu přijít také, ovšem musí přijít sami (bez svých dětí). Se 

sociálními pracovníky by neměly řešit problémy týkající se péče a výchovy o dítě.  

 

3. CÍLE  

 

Cíle klubu Khamoro vzhledem ke klientům: 

1. Vyrovnat podmínky ve vzdělání a podpořit v přípravě na budoucí profesi klientů služby 

s majoritní společnosti. 

2. Poskytnout klientovi informace o možnostech řešení jeho situace a ve spolupráci s ním 

nalézt optimální řešení.  

3. Individuálně rozvíjet sociální schopnosti dovednosti a znalosti jednotlivých uživatelů 

4. Snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu 

a rizikového schování skupiny. 

5. Podporovat změnu životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se 

společností. 

 

 

 

 



 

 

4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

 bezplatnost (základní nabídka služeb je pro všechny klienty bezplatná; aktivity nad 

rámec (např. výlety) jsou částečně hrazeny klienty služby) 

 nízkoprahovost (služba vytváří takové prostředí, které je svým charakterem a 

umístěním blízké přirozenému prostředí klientů a to: časově, místně a přístupem 

pracovníků ke klientům; pravidelné docházení do služby není podmínkou) 

 anonymita (klient má právo zůstat v anonymitě, pracovníci se jej nevyptávají na jeho 

jméno a další identifikující informace) 

 partnerský přístup (pracovníci přistupují ke klientům s respektem; informace od klienta 

považujeme za pravdivé) 

 dobrovolnost (klienti mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby klubu dle 

vlastního zájmu; klienti se nemusí zapojit do připravených činností) 

 

Pracovníci formují vztahy s klienty služby s ohledem na jejich věk, schopnosti, možnosti a 

dovednosti. Prioritní pro pracovníky je navázat s klienty služby partnerský vztah, který je 

základem individuálního přístupu. Individuální přístup je v práci s uživateli důležitým aspektem, 

který vede k růstu míry jejich odpovědnosti a řešení nepříznivé sociální situace. 

 


