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Aktuálně… 
 

Fungování služby za současné situace 

Organizace CENTROM z. s. a všechny její služby se tak jako i v první vlně pandemie koronaviru, 

snaží i nyní zachovat provoz služby tak, aby mohli být pracovníci i nadále nápomocni klientům při 

řešení jejich požadavků. Stejně jako i po ostatní služby, ani po nás není tato doba jednoduchá. 

Poskytování služby klientům je neustále měněno v závislosti na stavu vládních nařízení. Pracovníci 

služby jsou nápomocni svým klientům při řešení akutních situací a životních událostí.  V rámci 

služby jsou pracovní týmy v současné době rozděleny na skupiny tak, aby neustále probíhal 

proces spolupráce se zájemci o poskytnutí služby a se stávajícími klienty. Služba tedy není a 

nebude uzavřena, veškeré informace o jejím fungování se lze dozvědět na stránkách organizace 

www.centrom.cz. 
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Národní potravinová sbírka 

Dne 21. 11. 2020 proběhla již tradiční národní potravinová 

sbírka, které se naše organizace pravidelně zúčastňuje. Letos 

tedy za přísnějších hygienických opatření a s menší účastí 

pracovníků na prodejně. I přes problémy související 

s pandémií koronaviru se v národní potravinové sbírce 

nakonec podařilo vybrat přes 440 tun zboží pro potřebné. 

Z toho 396 tun potravin a 44 tun hygienických potřeb. 

Vybrané zboží bude následně těmito organizacemi rozděleno 

mezi jednotlivce a rodiny, kteří se ocitli v sociálně nepříznové 

situaci.  
Provoz služby v rámci NZDM  

Z důvodu vládního nařízení o vyhlášení nouzového stavu se mění následně také provoz 

nízkoprahových zařízení organizace. Klienti zde individuálně docházejí za pracovníky zejména 

z důvodu pomoci při přípravě do školy  a plnění školních úkolů, které jim vyučující zadávají. 

Kolektivní činnosti jsou v současné době omezeny.                                                                                       

Workshopy 

V současné době je provoz workshopů pozastaven z důvodu vládních nařízení. Workshopy 

nebudou probíhat až do odvolání. Pracovníci v této době připravují zajímavá a důležitá témata, 

které by chtěli po zmírnění opatření klientům připravit.  

 

Projekty a aktivity CENTROM 

Klub HOLA CENTROM 2020 

Cílem projektu je jednak: umožnit dětem z 

hotelového domu Vítek trávit kvalitněji volný čas v 

příjemném a bezpečném prostředí, vést s nimi 

přípravu do školy, a vštípit jim dobrý vzor pomocí 

nejrůznějších zájmových, sportovních, kulturních 

aktivit. Dílčí cíl je pak zapojení studentů Vyšší odborné 

školy sociální s akreditovaným vzdělávacím 

programem Sociální pedagogika nebo Sociální práce, 

k prohloubení svých znalostí a dovedností v rámci 

dlouhodobé praxe.  
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Celkem bylo v rámci tohoto projektu zaznamenáno 240 návštěv, za rok 2020 jsme podpořili 12 

dětí a 11 studentů, kteří si účastí na tomto projektu splnili školní praxi a získali nové poznatky a 

zážitky při práci s dětmi.  
Klub HOLA vznikl za finanční podpory a ve spolupráci s 

 

5P s Centromem  

Projekt 5P s CENTROMEM 2020 se zaměřuje na volný čas, školní prospěch, pravidelnou školní 

docházku dětí a mládeže ze SVL a ubytoven.  

5P s CENTROMEM 2020 = Prevence, Proti kriminalitě, Proti záškoláctví, Pro volný čas, Pro 

bezpečí. 

Cílem projektu je snížit sociálně - patologické jevy prostřednictvím volnočasových, zájmových a 

sportovních aktivit u dětí a mládeže od 5 do 26 let v lokalitách působnosti služby Nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež CENTROM ve Vítkovicích i Radvanicích a nově také na ubytovně Vítek. 

Jedná se především o děti, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a to zejména tím, že žijí v 

nevhodných sociálních podmínkách, tyto děti mají problémy v oblasti školství a výchovy a proto 

patří do rizikové skupiny ohrožené kriminalitou. Jedná se především o romské děti a děti bydlící 

na ubytovnách, které jsou z prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, který značně 

ovlivňuje jejich možnosti zapojit se do zájmových činností, či získat kontakt s přirozeným 

sociálním prostředím. 

V rámci této aktivity bylo na obou pobočkách zaznamenáno za celý rok 2020 582 návštěv dětí, 

které se zúčastnili různých výletů a jiných volnočasových aktivit. 360 návštěv bylo zaznamenáno 

v rámci přípravy do školy. Z nabídky sportovních tréninků bylo zaznamenáno – 140 návštěv na 

boxerském tréninku, 564 návštěv na tréninzích fotbalu a 237 návštěv na aktivitě romské moderní 

tance.  
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Projekt Housing First  

Projekt realizuje CENTROM z.s. ve spolupráci s Heimstaden Czech s.r.o 

Bydlení především neboli „Housing First“ je koncept, který vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku 

na začátku devadesátých let. Jedná se o velmi úspěšnou formu boje s bezdomovectvím. 

Cílovou skupinou přístupu Housing First jsou zejména lidé bez domova, kteří tzv. „propadávají“ 

sítí sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, vážná duševní onemocnění, závislost na 

návykových látkách a další zdravotní omezení. Pro udržení bydlení zároveň potřebují velkou míru 

podpory ze strany sociálních pracovníků a dalších profesionálů. 

Výzkumy ukazují, že Housing First velmi efektivně pomáhá osobám, které trpí dlouhodobým či 

opakovaným bezdomovectvím a které jsou ohroženy ztrátou domova. 

Z těchto důvodů se do projektu rozhodla zapojit i organizace Centrom. V současné době máme 

obsazených 20 bytů, ve kterým bydlí rodiny s dětmi, které by jinak byly bez přístřeší.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
  


