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OTEVÍRACÍ DOBA

Během školních prázdnin se otevírací doba může lišit.
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ



CO JE „NÍZKÝ PRÁH“

 ● nic se neplatí, nechceme přihlášky
 ● svoboda klientů přijít a odejít kdykoli v otevírací době
 ● anonymita – chceme znát jen křestní jméno/přezdívku

CO NABÍZÍME

 ● bezpečné prostředí pro trávení volného času (des- 
 kové hry, ping pong, fotbálek, kulečník, odpočinek...)

 ● pomoc s přípravou do školy, rozhovory s pracovníky
 ● preventivní programy, akce a dílny (vaření,  

 keramika…)
 ● ale hlavně pomoc a radu v náročných situacích

PRÁVA KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA KLUBU

 ● soukromí a bezpečí
 ● pozornost pracovníků – pomoc, rada, podpora
 ● podílení se na vytváření programu i prostředí klubu

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Děti a mladí lidé ve věku od 7 do 21 let:
 ● nacházející se v nepříznivé životní situaci (rozvod  

 rodičů, umrtí blízkého, problémy se školou 
 či s vrstevníky, zhoršená ekonomická situace...)

 ● ohrožení společensky nežádoucími jevy (závislost,  
 šikana, konfliktní chování…)

 ● hledající alternativu k běžně trávenému volnému  
 času se zájmem rozvíjet se

PRAVIDLA KLUBU

 ● ohleduplnost, respekt a dodržování práv ostatních  
 (žádné rvačky, nadávky, urážky)

 ● chováme se k sobě tak, jak chceme, aby se ostatní  
 chovali k nám

 ● dodržování pravidel bezpečnosti a pokynů pracovníků
 ● žádné zbraně, drogy, alkohol ani energetické nápoje PŘÁTELSKÝ PROSTOR PRO 

POROZUMĚNÍ SOBĚ A SVÉMU OKOLÍ

INFO PRO DOSPĚLÉ

Do klubu nesmí žádní dospělí kromě pracovníků. Platí 
to i pro rodiče klientů a všech dětí, které jsou v klubu. 
Je to proto, že jsme sociální služba a podle zákona 
108/2006 poskytujeme klientům (všem dětem v klubu) 
právo na soukromí. Proto nesmíme poskytovat ani 
žádné informace o tom, kdo u nás byl nebo nebyl, co 
dělal a podobně. Rodiče nebo jiní dospělí se na pra-
covníky můžou obrátit telefonicky nebo e-mailem 
a domluvit si schůzku mimo otevírací dobu pro děti. 
Rádi každého klubem provedeme, poskytneme infor-
mace o fungování klubu nebo jakoukoli radu nebo 
konzultaci. Pravidelně pořádáme den otevřených dveří 
vždy třetí úterý v září.


