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TISKOVÁ ZPRÁVA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NZDM Klub Zvonice
I v letošním představíme náš Klub Zvonice v rámci akce
TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ (24. 30. září 2012), kterou již pošesté
pořádá Česká asociace streetwork společně s nízkoprahovými kluby pro děti
a mládež z celé republiky s cílem příblížit jejich práci veřejnosti.
Klub Zvonice otevřeme ve středu 26.9. 2012 od 15 do 19 hodin. Nepřipravujeme nijak výjimečný program,
ale chceme ukázat jak to u nás vypadá, jak to tu chodí a představit všechny naše aktivity. Zveme širokou veřejnost,
rodiny klientů, naše přátele a příznivce, odborníky, zástupce města a všechny, které zajímá jaké služby
poskytujeme. V letošním roce si návštěvníci budou moci zahrát stolní tenis a nebo budou výtvarničit, vytvořit si své
vlastní dílko a odnést si ho domů nebo vytvořit obrázek, kterým vyzdobíme prostory klubu. Klubem je provede a
jeho aktivity jim představí koordinátorka klubu Denisa Průšová nebo ředitelka našeho sdružení Jana Kratochvílová.
Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba
určená dětem a dospívajícím. Kluby vznikají v malých i velkých městech, ve vyloučených
lokalitách nebo tam, kde se mládež schází. Jsou prevencí vysedávání na lavičkách,
vandalismu na veřejném prostranství, záškoláctví nebo konfliktů se zákonem. Pracovníci
nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích spojených
s dopíváním, experimenty všeho druhu, školní docházkou, rodinným životem a také
formouprevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře
a byli sivědomi potenciálních rizik. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný, neodrazující
odvstupu".
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O.s. LECCOS
Občanské sdružení LECCOS na Českobrodsku působí již 10 let a poskytuje sociální služby a volnočasové aktivity dětem a
mládeži v Nízkoprahovém Klubu Zvonice, nabízí pestrou škálu programů rodičům a dětem v Rodinném centru Kostička, pořádá
akce pro veřejnost, besedy, přednášky i semináře pro podnikatele a pro neziskovky
. Podílí se také významně na rozvoji města svou činností a členstvím v o.p.s. Region Pošembeří, ale také účastí na dalších
rozvojových plánech a programech Města Český Brod. www.leccos.cz

Česká asociace streetwork. o.s.
Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS) jako odborná organizace zastupuje fyzické i právnické
osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb dle typologie sociálních služeb
(terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), přičemž
zejména:
• vytváří klima pro práci v oboru (síťuje, napomáhá komunikaci členů, propaguje oblast,
atd.)
• podporuje vlastní vnitřní činnost na profesionalizaci oboru, například vytváří definice,
standardy, stanovuje měřítka kvality, definuje využívání supervize, vytváří akreditační a
evaluační systém, atd.
• realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a výcvikové
programy
• organizuje profesní setkání, konference, semináře, případně jiné odborné akce.
ČAS pravidelně pořádá Týden nízkoprahových klubů, Turné pro nízkoprahy a uděluje výroční
cenu Časovaná bota. ČAS také vyrobila dokumentární film o nízkoprahových klubech a
mladých lidech Čekárna na dospělost.
www.streetwork.cz

