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ÚVOD

Občanské  sdružení  Plán  B

Občanské  sdružení  Plán  B  vzniklo  v  lednu  2001  jako  reakce  na 

obecnou  potřebu  rozšířit  nabídku  spontánních  aktivit  pro 

neorganizované děti a mládež ve městě Brně. 

Usilujeme  o  kulturní  a  sociální  rozvoj  místní  komunity  -  naší  cílovou 

skupinou  jsou  především  děti  a  mládež.  Námi  pořádané  kulturně-

společenské  akce  jsou  ale  určeny  rovněž  pro  širší  brněnskou 

veřejnost.

Naším hlavním projektem je nízkoprahové  zařízení  pro děti  a mládež 

(NZDM) Klub Labyrint. Nabízíme zde kvalitní a bezpečné využití volného 

času pro děti  a mladé lidi,  kteří jinak tráví svůj  volný čas se skupinou 

kamarádů  na  lavičkách  a  ulicích  sídliště.  Poskytujeme  této  cílové 

skupině prostor pro volné sdružování  a realizaci vlastních aktivit. Mladí 

lidé  u  nás  najdou  i  možnosti  sebevzdělávání  a  seberealizace. 

Podporujeme vlastní  iniciativy jednotlivců  a  skupin  vedoucí  k  dalšímu 

rozvoji  jejich  osobnosti,  k  získání  nových  zážitků  a  zkušeností. 

Prostřednictvím  individuální  práce  s  klienty  přispíváme  k  prevenci 

sociálně  patologických  jevů (kriminalita,  alkoholismus,  drogy  apod.), 

které  jsou  jinak  u  této  cílové  skupiny  velkým  rizikem.  

Chceme  nabízet  činnosti,  které mohou  mladé  lidi  zaujmout,  proto je 

okruh námi podporovaných aktivit velmi flexibilní - od otevřených dílen a 

menších  turnajů  přes  pořádání  kulturních  akcí  až  po  různé  formy 

dobrovolnické  činnosti.  

Činnost občanského sdružení Plán B je založena především na sociální 

práci,  metodách  dramatické  výchovy  a  prožitkové  pedagogiky. 

Důležitým  aspektem  naší  práce  je  vytváření  podmínek  (zázemí, 

odborná  pomoc)  pro  řešení  projektů  vytvořených  v  rámci  vlastní 

iniciativy  našich  klientů.  Cílů  sdružení je  dosahováno   také vydáváním 

informačních letáků a publikací.
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Poslání,  cíle,  cílové  skupiny

Posláním O. s. Plán B je kulturní a sociální rozvoj místní komunity v Brně 

– Bohunicích a spádové oblasti. Usilování o sociální začlenění a pozitivní 

změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé 

sociální  situaci,  poskytovat  informace,  odbornou  pomoc,  podporu  a 

předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

 

Cílem je

a) zabezpečit neorganizovaným dětem a mládeži:

• podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí

• snížení  sociálních  rizik  vyplývajících  z  konfliktních  společenských 

situací, životního způsobu a rizikového chování

• zvýšení sociálních schopností a dovedností

• podporu  sociálního  začlenění  do  skupiny  vrstevníků  i  do 

společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity

• nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během 

pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit

b)  podporovat  vlastní  iniciativy  jednotlivců  a  skupin,  které  vedou  

k dalšímu vzdělávání a rozvoji osobnosti

c) nabídka pozitivních volnočasových alternativ

Cílové skupiny

a) neorganizované děti a mládež ve věku 12 – 20 let, kteří zažívají    

nepříznivé sociální situace jako jsou:   

• konfliktní společenské situace

• obtížné životní události

• omezující životní podmínky 

b) také neorganizované děti a mladí lidé, kteří: 

• nemohou  nebo  se  nechtějí  zapojit  do  standardních  volno-

časových aktivit

• vyhýbají  se  standardním  formám  institucionalizované  pomoci  a 

péče a mají vyhraněný životní styl

• dávají přednost pasivnímu trávení volného času mimo domov

K cílovým skupinám sdružení patří i dobrovolníci a široká veřejnost. 
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Spolupráce  se  Střediskem  volného  času  Lužánky
Občanské sdružení Plán B spolupracuje se Střediskem volného času 

Lužánky,  konkrétně  s  jeho  pobočkou  Studiem  dramatické  výchovy 

Labyrint na programové nabídce Nízkoprahového Klubu Labyrint.

O.  s.  Plán  B  zaměřuje  své  činnosti  na  poskytování  sociálních  služeb 

cílové  skupině,  SVČ Lužánky nabízí  cílové  skupině  pozitivní  alternativy 

využití volného času.

Projekt NZDM Klub Labyrint:

Poslání

Posláním Klubu Labyrint je kulturní a sociální rozvoj místní komunity v 

Brně – Bohunicích a spádové oblasti. Usilujeme o sociální začlenění a 

pozitivní  změnu  ve  způsobu  života  dětí  a  mládeže,  kteří  se  ocitly  v 

nepříznivé sociální situaci.  Poskytujeme informace, odbornou pomoc, 

podporu a předcházíme tak jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle

Cílem je zabezpečit neorganizovaným dětem a mládeži:

• podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí

• snížení  sociálních  rizik  vyplývajících  z  konfliktních  společenských 

situací, způsobu života a rizikového chování

• zvýšení sociálních schopností a dovedností

• podporu  sociálního  začlenění  do  skupiny  vrstevníků  i  do 

společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity

• nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během 

pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit

• podporu  vlastních  iniciativ  jednotlivců  a  skupin,  které  vedou 

k dalšímu vzdělávání a rozvoji osobnosti

• nabídku pozitivních volnočasových alternativ

Další cíle jsou: 

• zvýšit kvalitu života cílové skupiny 
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• aktivizovat tvůrčí  potenciál  cílové skupiny,  asistovat při  realizaci 

svépomocných  aktivit  vycházejících  z nápadů  cílové  skupiny, 

rozšiřovat  životní  příležitosti  klientů  (umožnit  jim  okusit  zážitky, 

které by jinak nezažili, rozšířit zkušenosti a pozitivní dovednosti)

• nízkoprahovým  způsobem  poskytovat  potřebným  dětem  a 

mládeži  sociální  pomoc  a asistenci  a  vykonávat sociálně  právní 

ochranu,  zprostředkovat  řešení  problémů,  které  hrozí 

z vyhrocení různých společenských konfliktů 

• předcházet/omezit/zabránit  sociálně  patologických  jevům, 

které se v rámci cílové skupiny vyskytují

• zmírnit  nebezpečí  vyplývající  z komplikovaných  životních  událostí 

(rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, 

školní  problémy),  konfliktních  společenských  situací  (delikventní 

činnost)  a  negativních  zkušeností  (zanedbávání  nebo  týrání 

v dětství, sexuální zneužívání, návykové látky)

Cílová skupina  

Cílovou  skupinou  jsou  děti  a  mládež  ve  věku  12  až  20  let,  které  se 

pohybují v lokalitě městské části Brno - Bohunice a spádové oblasti a 

zažívají nepříznivé sociální situace, ke kterým patří: 

 komplikované  životní  události  (rozpad  rodiny,  nové  partnerské 

vztahy rodičů, časté stěhování, školní problémy)

 konfliktní  společenské  situace  (delikventní  činnost,  generační 

konflikty, konflikty v lokalitě)

 negativní  zkušenosti   (konflikty  ve  vrstevnických  skupinách, 

zneužívání,  návykové  látky,  psychické  problémy  spojené 

s dospíváním.)     

K cílové skupině se vztahují tyto doplňkové charakteristiky:

• nemohou  nebo  se  nechtějí   zapojit  do  standardních 

volnočasových aktivit

• vyhýbají  se  standardním  formám  institucionalizované  pomoci  a 

péče 

• dávají přednost pasivnímu trávení volného času

• dávají přednost trávení volného času mimo domov

• mají vyhraněný životní styl
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Principy poskytovaných služeb

Klub  Labyrint  se  hlásí  ke  standardům  poskytování  sociálních  služeb. 

Jako  další  specifický  princip  svého  fungování  definujeme  princip 

nízkoprahovosti.

Klub  Labyrint  realizuje  službu  tak,  aby  byla  umožněna  maximální 

přístupnost. Snažíme se odstranit časové, prostorové, psychologické 

a  finanční  bariéry,  které  by  bránily  cílové  skupině  vyhledat  prostory 

zařízení či využit nabídky poskytovaných služeb.

• prostředí  je  svým  charakterem  a  umístěním  blízké  přirozenému 

prostředí cílové skupiny

• pro omezení  přístupu zájemce ke službě není důvodem pasivita či 

názorová odlišnost

• uživatel  má  možnost  zůstat  v anonymitě,  jakákoliv  dokumentace 

obsahující osobní údaje uživatele musí být vedena s jeho souhlasem 

a  s  právem  do  ní  nahlížet.  Zařízení  získává  jen  ty  údaje  uživatele, 

které jsou  stanoveny  jako nezbytné  pro poskytování  odborných  a 

kvalitních služeb.

• pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. 

Pravidelná  docházka  do  zařízení  není  podmínkou  užívání  služby. 

Uživatelé  mohou  přicházet  a  odcházet  v  rámci  otevírací  doby 

zařízení  podle  svého  uvážení.  Uživatel  není  povinen  zapojit  se  do 

připravených činností.

• služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně

• provozní doba služby  odpovídá potřebám uživatele. Je otevřeno v 

době, kdy má uživatel možnost přijít do zařízení (jak z hlediska dne, 

tak  měsíce  a  roku).  Zároveň  je  provozní  doba  služby  stabilní  a 

nedochází k jejím náhlým výpadkům.

• službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým 

chováním  a  jednáním  neomezuje  a  neohrožuje  sám  sebe,  ostatní 

uživatele, pracovníky či efektivitu služby
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Tvořivé dílny

Video  dílny   –  práce  s video  technikou  (natáčení  krátkých  filmů  na 

video kameru, zpracování záznamu na počítači - střih, dubbing apod.). 

Video dílny probíhají 1 x týdně. Jejich součástí je i tvorba reportáží, foto 

a  video  dokumentace  klubových  aktivit  a  vlastní  umělecká  činnost, 

například tvorba krátkých animovaných filmů. 

Audio dílny   – práce se zvukem a reprodukovanou hudbou - obsluha 

mixážního  pultu,  hudebních  software,  1x týdně.  Účastníci  rozvíjejí  jak 

své umělecké dovednosti, tzn. rytmické a hudební cítění, tak technické 

znalosti.  Výsledky  celoroční  práce  audio  dílen  „free  mix“  jsou 

prezentace při  diskotékách,  které pořádají  sami účastníci.  Mladí  lidé 

zároveň  zúročí  své  dovednosti  při  organizaci  koncertů  a  jiných 

uměleckých produkcí v rámci programové nabídky Klubu.

Žonglování  -  ekvilibristika   -  cirkusové  dovednosti,  ekvilibristika  a 

žonglování. Účastníci  mají  k dispozici  žonglovací  pomůcky a osvojují  si 

dovednosti  manipulace  s nimi.  Připravují  a  zkouší  krátká  vystoupení, 

která se stanou součástí pouličního divadelního průvodu festivalu Mezi 

panely a doprovodnými akcemi koncertů. 

Volné  plochy   –  společná  setkání  sprejerů,  kterým  jsou  poskytnuty 

volné  plochy  v podobě  dřevotřískových  desek.  Vytváříme  tak  legální 

prostor pro výtvarné vyjádření a seberealizaci.

Cool holky   – setkávání určená  pro holky s vyzdvihnutím jejich zájmů 

jako je make up,  dance,  aerobic,  modeling,  focení,  sex appeal,  beaty 

servis.

Sociální služby

Ucho Labyrintu   – nabízí možnost popovídat si o problémech ve škole, 

v  rodině,  průšvihu  v  partě,  poradit  se  o  svých  starostech  (právní 

pomoc,  hledání  práce,  bydlení)   prostřednictvím  telefonu,  sms zpráv 

nebo rozhovorem s pracovníkem.
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Poskytování  sociálních  služeb:  

Kontaktní  práce –  Jedná  se  o  specifický  druh  kontaktu 

s klientem,  který má za cíl  vytvořit  dostatečnou  vzájemnou důvěru a 

podmínky,  potřebné  pro  rozvíjení  kontaktu  a  poskytování  dalších 

služeb.  Součástí  kontaktní  práce  je  hledání  a  upevňování  hranic 

komunikace  s klientem  a  kultivování  jeho  schopnosti  vyjádřit  své 

potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb.  Kontaktní práce 

má nejčastěji podobu rozhovoru v kontaktní místnosti.

Situační  intervence –  Sociálně  pedagogická  práce  v situacích 

s výchovným obsahem, které vznikají v prostoru zařízení. Pracovník při 

nich vstupuje do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby, přináší 

podněty,  reflektuje  situaci  a  používá  další  techniky,  které  vytváří  či 

zvýrazní výchovný efekt situace. 

Informační servis klientovi – Poskytování  specifických informací 

pracovníkem klientovi, nejlépe v kontaktní místnosti. Informační servis 

je prováděn ústní formou, může být doplněn také písemnou formou – 

letáky,  vytištění  údajů.  Tématicky mohou  být informace  zaměřeny na 

základní  instrumentální  témata (např.  škola,  rodina,  shánění  brigády, 

vztahy),  sociálně  právní  a  zdravotní  témata  (právní  normy,  bezpečný 

sex,  rizika  užívání  návykových  látek)  nebo  specifická  témata  –  dle 

dohody s klientem.

Poradenství  - odehrává se formou rozhovoru s klientem nejlépe 

v samostatné místnosti, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, 

informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních 

problémů  a  zvyšování  kompetence  klienta  tyto  problémy  řešit. 

Poradenství v NZDM se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, 

sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné. 

Krizová intervence - řešení krizové situace, vzniklé v životě klienta. 

Jde  o  diagnosticko-terapeutický  přístup  přispívající  ke  zvládnutí 

psychické krize.  Může jít  o pozorování  chování  klienta s důrazem na 

posouzení  aktuálního  psychického  stavu,  rozhovor  směrovaný  k 

základní  orientaci  v  příčinách  krizového  stavu,  cílenou   intervenci 

zaměřenou   na   zvládnutí   potíží.  Intervence  obsahuje  také  návrh 
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opatření. Rozsah intervence závisí na tom, zda pracovník je kvalifikován 

pro  krizovou  intervenci.   Pracovník  bez  kvalifikace  poskytne  klientovi 

v krizi  pomoc  pouze  v rozsahu  akutní  intervence  s  odkázáním  na 

odborníka (eventuelně doprovodem).

Zprostředkování dalších služeb – jedná se o dojednání návazné 

služby v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a 

asistenci při jednáních v těchto zařízeních. 

Kontakt s institucemi ve prospěch klienta – jedná se intervence 

realizované  pracovníkem  (ústně,  telefonicky,  písemně)  u  institucí 

návazné  péče  nebo  dalších  institucí,  které  ovlivňují  klientův  život. 

Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím klienta (nejlépe za jeho 

přítomnosti).

Skupinová  práce -  cílená  aktivita  poskytovaná  skupině  klientů, 

zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností, časově (prostorově) 

ohraničená

Práce s blízkými osobami – poradenství, informační servis 

poskytované  blízkým osobám klienta (rodiče, přátelé, kamarádi, …), 

realizované pouze se souhlasem klienta.

Podpora  vlastních  aktivit  cílové  skupiny:

Nedílnou  součástí  činností  o.  s.  Plánu  B je  podporovat  mladé  lidi  při 

vytváření vlastních pořadů, činností a dílen, být nápomocni při realizaci 

jejich  vlastních aktivit.  Mladí  lidé se tak učí  samostatnosti,  tvořivosti, 

spolupráci  a  odpovědnosti.   Při  plánování  a  organizaci  vlastních  akcí 

zúročují  schopnosti

a dovednosti nabyté při dílnách – od propagace, ozvučení, technického 

zabezpečení až po komunikaci s pozvanými novináři. Jsou to především 

akce, které iniciují  sami klienti,   u jejich realizace dochází ke kooperaci 

mezi  klienty  a  pracovníky.  Pracovníci  usilují  o  zvýšení  organizačních 

dovedností  klientů  a  jejich  seberealizaci.  Patří  sem  diskotéky, 

hiphopové koncerty, sportovní turnaje. 
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 Sdružení  při  volbě  programů  respektuje  nízkoprahový  charakter 

nabídky a zachovává možnost volby cílové skupiny. Ti se mohou podílet 

na činnosti zařízení a ovlivňovat ji. 1x za 2 měsíce je pořádána s cílovou 

skupinou diskuse, která se zabývá jejich spokojeností či nespokojeností 

s nabídkou  služeb,  provozem,  přístupem  pracovníků  aj.  Setkání  při 

diskusi nese název „Jak to vidíš“. Jde o získání zpětné vazby a podporu 

vlastních projektů klientů.
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Poděkování

Za finanční podporu

MPSV, MŠMT, Statutární město Brno, ÚMČ Brno Bohunice, Nadace 

Via,  Krajský  úřad  JmK,  Nadace  rozvoje  Občanské  společnosti, 

Pomozte Dětem!, Vodafone ČR

Za sponzorskou pomoc

Snowboards Zezula, Inform, Metropolis, Queens shop, Nejlepší trička, 

Corfix.

Za spolupráci 

Všem  členům  sdružení,  zaměstnancům  Střediska  volného  času 

Lužánky,  kolegům  z  nízkoprahových  zařízení  sdružených  v  pracovní 

skupině PS NZDM NUTS II JV, o. s. Kulička, studentům atelieru Divadlo 

a výchova na Difa JAMU
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Hospodaření

Rozvaha  k  31. 12. 2007

Stav k 1. 1. 2007 Stav k 31. 12. 2007

Dlouhodobý  majetek  celkem 0,00 0,00 

Krátkodobý  majetek  celkem 188  424,60 235  572,51 

Pokladna 99,00 28,00 

Účty v bankách 188 325,60 235 544,51

Aktiva  celkem 188 424,60 235  572,51 

Vlastní  zdroje  celkem 6641,60 4794,86 

Vlastní jmění 3943,95 3943,95 

Výsledek hospodaření 2697,65 850,91 

Cizí  zdroje  celkem 181  783,00 228  080,00 

Krátkodobé závazky celkem 131 783,00 228 080,00 

Závazky ve vztahu k SR 126 783,00 0,00 

Výnosy příštích období 50 000,00 0,00

Pasiva  celkem 188  424,60 232  874,86 
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007

Spotřebované  nákupy  celkem 39 663,00

Spotřeba materiálu 39 663,00

Služby celkem 57 645,00

Cestovné 1698,00

Ostatní služby 55 947,00

Osobní náklady  celkem 348 943,00

Mzdové náklady 258 990,00

Sociální pojištění 89 953,00

Daně a poplatky  celkem 150,00

Ostatní daně a poplatky 150,00

Ostatní  náklady  celkem 8 056,87

Jiné ostatní náklady 8 056,87

Náklady  celkem 454 457,87

Ostatní  výnosy  celkem 151,78

Úroky 151,78

Přijaté příspěvky celkem 104 157,00

Přijaté příspěvky (dary) 104 157,00

Provozní dotace celkem 351 000,00

Provozní dotace 351 000,00

Výnosy  celkem 455 308,78

Výsledek  hospodaření 850,91
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