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TISKOVÁ ZPRÁVA 

„Dámský klub – podpůrná skupina pro dospívající dívky ze sociálně vyloučeného 

prostředí v Plzni“ 

Plzeň, 31. 12. 2015 

  

Volnočasová aktivita Dámský klub probíhá ve Středisku inkluzivních služeb v Plzeňské lokalitě „Plac“ 

již pátým rokem. Pro letošní rok bylo její uskutečnění podpořeno Nadačním fondem Albert – program 

„Kávomaty pomáhají“  a projektem organizace „Na Place se neplácáme“ podpořeného programem 

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřadu vlády ČR. 

Aktivita, která je zacílena na dívky ve věku 12 až 19 let z prostředí sociálního vyloučení, letos oslavila 

pátý rok fungování.  Prostřednictvím realizace této preventivní volnočasové aktivity mají dívky 

možnost smysluplného trávení času a rozvíjení sociálních schopností a dovedností. Smyslem scházení 

je předcházet rizikovému chování a těžkým životním situacím (předčasné ukončení vzdělanostní 

kariéry, riziko předčasného otěhotnění, zadlužení, komplikovaný partnerský vztah, apod.). 

K navyšování sociálních kompetencí dochází neformálním vzděláváním. Kromě aktivit realizovaných 

vedoucí klubu a kulturních akcí jsou na klub zváni hosté a odborníci, kteří lektorují vzdělávací i 

dovednostní semináře. 

„Dívky se schází nejen s realizátorkou projektu, ale jsou také vystavovány interakci s většinovou 

společností. Dochází k jakémusi „propojování světů“, jež by mělo usnadnit následnou integraci dívek 

do okolní společnosti a zároveň negovat domnělou exkluzivitu aktivit a aspirací, na které lidé 

z prostředí sociálního vyloučení z různých důvodů nemohou dosáhnout“ vysvětluje terénní pracovnice 

a realizátorka klubu Tereza Dvořáková. 

Finance poskytnuté NF Albertem a Úřadem vlády ČR pokryjí nejen nájemné prostor Střediska 

inkluzivních služeb, kde klub probíhá a část úvazku realizátorky klubu, ale i vzdělávací a kulturní 

programy. „Díky projektovým penězům jsou uskutečňovány semináře, letos např. sezení s 

gynekoložkou a návštěva její ordinace, návštěva stravovacího provozu -dívky mají velký zájem o 

středoškolské gastronomické obory-, kurz dluhové gramotnosti, apod. Za pravidelné docházení a 

podílení se na programu jsou dívky odměňovány a motivovány jednorázovými akcemi, jako např. 

návštěva multikina, aquaparku, fitdanceart centra. Smyslem takovéto náplně klubu je, aby dívky, 

v konfrontaci se svou referenční skupinou, nezaostávaly v kulturním rozhledu“ dodává Tereza 

Dvořáková. 
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