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L ATA – ProgrAmy Pro ohroženou mL ádež  ❙ w w w.l ata.c z
Podpořené projekty ❙ „Přímou cestou“ ❙ „Ve dvou se to lépe táhne“
Výše nadačního příspěvku ❙ 200 000 Kč

Občanské sdružení LATA – Programy pro ohroženou 
mládež vzniklo registrací u MV 16. 6. 1994 na základě 
iniciativy doc. PhDr. Oldřicha Matouška a několika 
tehdejších studentů Katedry sociální práce FF UK. Po
sláním sdružení je pomoc ohroženým mladým lidem  
a jejich rodinám při vyrovnávání příležitostí k plnohod
notnému životu uvnitř společnosti prostřednictvím in
dividuálního vrstevnického dobrovolnictví a sociálně 
terapeutických činností.

Organizace se svou činností snaží doplnit stávající 
služby zaměřené na práci s rizikovou mládeží o pravi
delnou individuální, intenzivní, vrstevnickou a dobro
volnickou službu, která umožní pracovat s touto cílovou 
skupinou v jejím přirozeném prostředí tak, aby klienti 
nemuseli prožívat své dospívání na okraji společnosti 
popř. v ústavní péči. Cílem LATA je také rozvoj dobro
volnictví a posílení jeho pozice ve společnosti.

„Přímou cestou“ – Hlavním cílem projektu je pomoc 
skupinám znevýhodněných při vstupu na trh práce zís
kat odpovídající znalosti a dovednosti. Projekt je zaměřen 
na dvě cílové skupiny. Primární skupinu tvoří mladiství 
z rozličných důvodů ohrožení sociálním vyloučením. 
Sekundární cílovou skupinu pak představují dobrovol
níci – mladí lidé starší 18ti let. Projekt je založen na sys
tematické individuální práci dobrovolníka s mladistvým  
a mladým dospělým klientem. Tato práce se vyznačuje 
především svou intenzitou a dlouhodobým charakterem. 

„Ve dvou se to lépe táhne“ – Cíle projektu jsou 
doplnit stávající služby zaměřené na práci s rizikovou 
mládeží o pravidelnou individuální, intenzivní, vrstev
nickou a dobrovolnickou službu, která umožní praco    
vat s cílovou skupinou (ohrožení mladí lidé a jejich 
rodiny) v jejím přirozeném prostředí tak, aby klienti 
nemuseli prožívat své dospívání na okraji společnosti 
popř. v ústavní péči. V rámci projektu pracují dospělí 
dobrovolníci s mladými lidmi staršími 13 let, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci, v níž jim hrozí riziko  
sociálního selhání a sociální exkluze. 
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