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TISKOVÁ ZPRÁVA

Hudební hrátky v Klubu Zvonice v rámci Týdne nízkoprahových klubů
Český Brod, 21. 9. 2013
NZDM Klub Zvonice se také tento rok zapojí do celorepublikové akce pořádané Českou
asociací streetwork. V klubu, který je určen dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let proběhne
program, ve kterém představí své služby. V pravidelných otvíracích hodinách klubu od 15 do
17 hodin ukážou “jak to u nich chodí”. Proběhne odpoledne plné her pro malé i velké, od 16
hodin navíc hudební hrátky s Petrem - sociálním pracovníkem a muzikantem v jednom.
Více o Týdnu nízkoprahových klubů
V týdnu od 23. do 29. září 2013 proběhnou v 56 městech České republiky dny otevřených
dveří, divadelní představení, koncerty a festivaly s cílem představit české veřejnosti činnost
77 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Cílem této akce je upozornit na práci a význam
těchto zařízení, kam mohou děti po škole přijít trávit volný čas nebo řešit problémy bez
jakýchkoli registrací, či poplatků. Týden nízkoprahových klubů již posedmé pořádá Česká
asociace streetwork a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež z celé republiky.
Tak jako již tradičně, i letos nabídnou nízkoprahové kluby komunitám, kde působí, zajímavý a
pestrý program s cílem přiblížit svou práci veřejnosti. Bude to příležitost pro všechny, které
činnost nízkoprahových klubů zajímá, osobně nahlédnout do prostředí této potřebné sociální
služby. „Nízkoprahové kluby jsou levnou a efektivní službou sociální prevence. Náklady na
jeden program NZDM na rok jsou přibližně 1 432 000 Kč, zatímco náklady na jednoho klienta
v Ústavní výchově na rok jsou přibližně 419 000 Kč,“ uvádí Mgr. Martina Zikmundová,
ředitelka České asociace streetwork a dodává: „Pokud se tedy jednomu nízkoprahovému
programu podaří udržet alespoň čtyři nezletilé klienty v jejich přirozeném prostředí, zaplatí se
náklady jednoho tohoto programu.“
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 formou prevence
usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi
potenciálních rizik. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný, neodrazující od vstupu".

Občanské sdružení LECCOS
poskytuje a rozvíjí v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny,
dětí a mládeže. Vytváří programy pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let a pro rodiče s
dětmi na rodičovské dovolené. Tyto programy zamezují vzniku společenskynežádoucích jevů,
pomáhají integrovat znevýhodněné skupiny obyvatelstva do společnosti a nabízejí
smysluplné využití volného času. ProvozujeNízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub
Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádá akce pro širokou veřejnost, přednášky,
semináře a besedy prorodiny, pro podnikatele i pro neziskové organizace.RC Kostička
poskytuje sociální služby a poradenství rodinám s dětmi. Nabízí prostor pro společné trávení
času rodičů s dětmi, volnočasové kroužky pro děti. Pořádá besedy, semináře a další akce
podporující zdravý vývoj rodiny. Dbá o upevňování dobrých mezilidských vztahů, vztahů v
rodině a podporuje zapojení rodin do společenského života ve městě

Česká asociace streetwork. o.s. (ČAS) již patnáct let vytváří příznivé klima pro rozvoj
nízkoprahových sociálních služeb, podporuje profesionalizaci oboru, stanovuje měřítka
kvality, provádí hodnocení kvality poskytovaných služeb, realizuje projekty určené pro
odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a výcvikové programy, organizuje profesní setkání,
konference a semináře. Asociace pořádá pravidelně Týden nízkoprahových klubů a uděluje
výroční cenu Časovaná bota. ČAS vyrobila také dokumentární film o nízkoprahových klubech
a mladých lidech Čekárna na dospělost. Pro lepší informovanost oboru spravuje portál
streetwork.cz. Realizuje pravidelné výzkumy, rozvíjí mezinárodní výměnu zkušeností a v
posledním roce odstartovala inovativní projekt terénní práce v prostředí internetu
Streetwork online.

www.streetwork.cz
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