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Projekt Jsem Ready! 

 
Celý název: Příprava a následná pomoc osobám opouštějícím zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
 

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00138 
Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a SR ČR. 

 

Poslání 

Projekt je zaměřen na systematickou práci s mladistvými, kterým byla nařízena 

ústavní nebo ochranná výchova a toto nařízení vykonávají na území Plzeňského 

kraje, nebo se po výkonu tohoto nařízení vrátili na území Plzeňského kraje a jsou 

ohroženi stavem sociálního vyloučení. V odůvodněných případech je možná 

spolupráce s návaznými službami a institucemi i přes hranice Plzeňského kraje. 

 

Cíle 

Cílem projektu je příprava na vstup a úspěšná realizace vstupu mladistvých z cílové 

skupiny do běžné sociální reality a jejich následná podpora po skončení pobytu v 

ústavním zařízení (zejména podpora při hledání zaměstnání a návazného bydlení). 

Dalším cílem projektu je vznik poradenského pracoviště s možností terénní sociální 

práce určené všem mladistvým po opuštění ústavní výchovy, kteří pobývají na 

území Plzeňského kraje a jsou v problematické sociální situaci. 

Cílová skupina 

Osoby, které opustily nebo opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy v Plzeňském kraji, nebo se do Plzeňského kraje po ukončení nařízení 

vracejí.   

Partneři projektu 

1. Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola  školní 

jídelna Hostouň 

2. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov  
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Zapojení klientů do klíčových aktivit 

V rámci projektových aktivit je kladen důraz na budování poradenského vztahu s 

tím, že tento vztah je u větší části cílové skupiny založen na vzájemném poznání, 

důvěře a na dobrovolnosti. 

 

a) Semináře pro osoby z ústavního zařízení 

Semináře probíhají v součinnosti s partnery projektu. Bloky seminářů jsou určené 

pro ty, kteří během cca jednoho roku opustí výchovný ústav. Jednotlivé semináře 

jsou  zaměřeny na témata sebepoznání a sociální dovednosti, zaměstnání, prevence 

sociálně patologických jevů, základy finanční gramotnosti a bydlení. Důraz je 

kladen na získání praktických informací a nácvik dovedností.  

 

b) Individuální poradenství (příprava na opuštění výchovného ústavu) 

Do aktivity se zapojují mladiství, kteří se zúčastnili seminářů. Je vytvořena 

konkrétní anamnéza klienta, následně je vytvořen individuální plán s ohledem na 

jeho potřeby (např. s cílem získání zaměstnání, bydlení, vyjednání sociálních 

dávek, návrat do rodiny apod.). Plán je realizován individuální spoluprací s 

klíčovým sociálním pracovníkem.   

 

c) Individuální poradenství (po skončení nařízení ústavní výchovy) 

Aktivita je určena pro všechny zájemce, kteří spadají do cílové skupiny. Tedy 

nikoliv pouze pro mladistvé z výchovných ústavů, ale pro všechny, kteří v nejbližší 

době opustí nebo již opustili zařízení pro výkon ústavní výchovy, a pobývají v 

Plzeňském kraji. S klientem je vytvořen individuální plán s dohodnutým cílem, 

který bude realizován ve spolupráci s klíčovým sociálním pracovníkem.   

 

Kontakt 

Bc. Pavla Pohlreichová     Bc. Jakub Václavů 
koordinátorka projektu Jsem Ready!   manager projektu Jsem Ready! 
tel.:  777 17 90 17     tel.:   773 334 363, 773 220 557 
e-mail:  pohlreichova@ponton.cz   e-mail: vaclavu@ponton.cz 
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