
Online nízkoprahový klub pro děti a teenagery  

Jihočeský kraj 

 

Hlavní přínos: 

• poradenství a psychická podpora dětí v době lockdownu 
• typy na aktivity pro volný čas v době zákazu vycházení a zavření škol 
• informace o aktuálních vládních opatřeních srozumitelnou formou pro děti 
• online i offline doučování 
• interaktivní preventivní aktivity na sociálních sítích 

Jihočeská nezisková organizace Portus Prachatice, o.p.s.1 zajišťuje pestrou nabídku aktivit 
směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, 
smysluplného trávení volného času a řešení obtížných životních situací. V Prachaticích působí 
již od roku 2006. Organizace provozuje Rodinné centrum, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež, Krizové centrum, programy primární prevence na školách, tři dětské skupiny 
a vzdělávání v oblasti kyberkriminality.  

Pandemický rok 2020 zasáhl všechny výše zmíněné služby. V dětských skupinách se 
pracovnice staraly o děti zdravotníků, vedení organizace vyrobilo a distribuovalo téměř 1 190 
kusů ochranných štítů, sociální pracovnice organizace se již po několikáté zapojily do 
potravinové sbírky.  

Nízkoprahový klub ONLINE 

Důsledky vládních opatření v boji s pandemií nového koronaviru SARS-CoV-2 se nevyhnuly 
ani nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Klubu I.P. Již v březnu 2020 byla činnost služby 
pozastavena. Pracovníci tak byli nuceni hledat alternativní způsoby, jak neztratit kontakt 
s klienty. Řešení této situace našli v online světě. Naplno se začali věnovat sociálním sítím. 
Kromě Facebooku a Instagramu začali aktivně používat také TikTok. Sociální sítě využívali 
k chatovému poradenství, online doučování, interaktivním preventivním aktivitám 
a pravidelnému streamování. Pracovníci nabízeli aktivity ke smysluplnému trávení volného 
času v karanténě či v době lockdownu a vysvětlovali aktuální epidemiologickou situaci 
způsobem, který byl srozumitelný dětem. Zpracované příspěvky a videa byly uloženy na online 
profilech služby, aby se k nim děti mohly v případě nutnosti vracet.  

Značné množství dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí trpělo následkem uzavření škol 
a zákazu vycházení sociální izolací. Došlo ke zpřetrhání vrstevnických vazeb, zhoršení 
školního prospěchu (ne všechny děti měly podmínky nebo technické vybavení pro online 
výuku), psychickému vyčerpání vlivem nedostatku podnětů z vnějšího světa a nárůstu 
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kyberšikany. Pro tyto děti byl sociální pracovník nízkoprahového zařízení mnohdy jedinou 
podpůrnou osobou, se kterou byly v kontaktu.  

Spolupráce se školami 

Sociální pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se spojili s místními základními 
školami a v pozdější fázi epidemie poskytovali také „offline“ doučování, zabezpečovali 
techniku a internetové připojení, tiskli studijní materiály apod. V době od 14. října 2020 do 
30. listopadu 2020 proběhlo celkem 279 hodin distanční výuky. Děti, které se pravidelně 
aktivně zapojovaly do doučování, dostaly od pracovníků darem balíček školních potřeb. 

 

Zdroj: https://www.portusprachatice.cz/  


