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Cílové skupiny organizace 

Rodiny i jednotlivci. Chudí, nízkokvalifikovaní, 

funkčně či jinak negramotní, mluvící odlišným 

mateřským jazykem, etnické či jiné národnostní 

menšiny, neúplné rodiny, matky samoživitelky, lidé 

se základním vzděláním. 

 



Sociální vyloučení - definice 
Sociálním vyloučením (exkluzí) rozumíme procesy, jejichž 

důsledkem je vytěsňování jednotlivců či celých skupin na okraj 

společnosti. Tito lidé mají v důsledku omezován  přístup ke 

zdrojům, které jsou běžně dostupné ostatním členům společnosti. 

Mezi tyto zdroje řadíme především zaměstnání, bydlení, sociální 

zabezpečení, zdravotní péči a vzdělání.  

 



Vnější a vnitřní faktory sociálního vyloučení  
Vnější  

Jevy mimo dosah a kontrolu sociálně vyloučených osob. Sociálně vyloučení nemohou tyto jevy 

ovlivnit vlastním jednáním. Vnější příčiny jsou dány širšími společenskými podmínkami nebo vyplývají 

z jednání lidí, kteří se nacházejí vně sociálního vyloučení.  

Př. Trh práce a jeho charakter, sociální politiky státu i samospráv.  

 

Vnitřní  

Důsledky jednání konkrétních lidí, jichž se sociální vyloučení týká. Ti mohou svým jednáním vlastní 

situaci sociálního vyloučení přímo způsobovat, anebo posilovat její stávající existenci.  

Př. Ztráta pracovních návyků při dlouhodobé nezaměstnanosti. Apatie a nízká motivace k řešení 

vlastních problémů, orientace na okamžité uspokojení potřeb vyplývající z dlouhodobé frustrace. 

 



Mechanismy sociálního vyloučení 
Kulturní vyloučení Obecně znalosti, dovednosti a vzdělání, které je v dané společnosti chápané a označované jako 

hodnota či předpoklad, a kterému se sociálně vyloučené části populace nedostává, nemá nástroje na jejich 

budování.  

Ekonomické vyloučení Chudoba, rodiny si nemohou dovolit dětem kupovat hračky, které by je rozvíjely, starším 

dětem knihy či zážitky (hory, kroužky, kina, výlety), které by je posouvaly dál. Nákladový model: výdaje první měsíc 

jsou často pro rodiny nezvládnutelné, takže od vzdělávání upustí, anebo se jim jako momentálně logičtější a více 

racionální jeví a vyplatí, když děti ihned po absolvování ZŠ budou do rodinného rozpočtu přispívat chozením na 

brigády či zaměstnáním (legálním i na černo). Statusové symboly.  

Symbolické vyloučení Významy a charakteristiky, které jsou vyloučeným osobám přisuzovány většinovou populací. 

Nejčastěji jsou to stereotypy, které děti pociťují v přístupu ze strany vzdělávací instituce, spolužáků či jejich rodičů, 

necítí se ve škole nebo v kolektivu dobře, což potom produkuje problematické chování daného žáka nebo žačky. 

Mechanismus sebenaplňujícího se proroctví.  



Závěrem k sociálnímu vyloučení a vzdělávání 
Podpora vzdělanostní situace v prostředí sociálního vyloučení nesouvisí pouze s 

formálním vzděláním. Je to spíše komplex jevů a souvislostí, na jehož počátku je 

nezbytná existence kvalitního zázemí. Je to posloupnost okolností, od 

důstojného bydlení k ekonomické stabilitě domácnosti. 

 



Cíle organizace a přehled poskytovaných služeb  

Cíle 

Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dětí i 

jejich zákonných zástupců žijících v podmínkách 

sociálního vyloučení;  

❏Formální a neformální podpora vzdělávání; 

❏Podpora a motivace rodičů dětských klientů. 

 



Předškolní klub 
 Děti ve věku 3 – 6 let;  

 Aktivita pro děti 

nenavštěvující mateřskou 

školu;  

❏Asistence rodičům při 

začlenění dětí do běžných 

mateřských škol. 

 



Podpora vzdělávání – individ. doučování 
 

❏ Přímé doučování dítěte/dětí v 

domácnosti, dobrovolníci či terénní 

pracovníci; 

❏ Komunikace s institucemi (škola, PPP, 

OSPOD atd.);   

❏ Asistence rodičům v otázkách 

vzdělávání; 

❏ Letní měsíce: přípravy na reparát.  

 



Podpora vzdělávání – skupinové doučování 
 

❏ Připravuje se 1x týdně na 12. ZŠ; na ZŠ 

Benešově 

❏ Pravidelná hromadná doučování v 

letních měsících; 

❏ Zajištují terénní pracovníci i 

dobrovolníci.     

 

 



Mentoring 
❏ Cílová skupina: 13 - 20 let; 

 

❏ Motivace k sekundárnímu vzdělávání 

nebo při hledání zaměstnání; 

 

❏ Hlubší, často neformální vztah klienta s 

mentorem.   

 

❏ Stipendia a materiální podpora  při 

nástupu na SOU/SŠ.  



Volnočasové aktivity – klub Placka 

❏ Pravidelné volnočasové aktivity, 

rozšíření možností trávení volného 

času; 

❏ Aktivity v klubu – hry, nácvik 

divadelního představení, zpěv atd.;  

❏ Aktivity „venku“ – workshopy, 

výlety. 

 

 

 



Dámský klub 
 

❏ Volnočasová aktivita 1x týdně; 

❏ Navyšování praktických, sociálních a 

komunikačních  dovedností; 

❏ Kulturní a sportovní aktivity;  

❏ Úzce spjato s programem mentoring.  



Terénní programy  

❏ Poradenství v oblastech bydlení, 

zaměstnání, finance atd.; 

❏ Doprovody, zprostředkování služeb, 

jednání s institucemi, pomoc s 

interpretací dokumentů;  

❏ Většinou doplňují PV.  



Kontakty  
Web   http://tadyated.org/ 

E-mail   info@tadyated.org 

Facebook  SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 

Semináře, nábory  Hana de La Mure  hana.delamure@tadyated.org 

      775 726 422 

Ředitel    Miroslav Gažák  miroslav.gazak@tadyated.org 

      778 096 007 



 
 
 

Děkujeme za pozornost.  


