NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku poskytuje službu pro děti a
mládež ve věku 6 – 20 let, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací.
Cílem služby je dosáhnout pozitivní změny v životě těchto dětí a mládeže, poskytovat
informace, odbornou pomoc, podporu, vytvářet podmínky pro bezpečný prostor, navazování
kamarádských vztahů a předcházet tak rizikovému chování.
NZDM na Albrechticku si dále klade za cíl pozitivně působit na klienty, kteří se
potýkají se svízelnými situacemi v jednotlivých fázích jejich vývoje.
Cílem je klient, který:
-

Kvalitně tráví svůj volný čas, realizuje své nápadu uvnitř klubu i mimo něj

-

Změní svůj přístup ke vzdělání

-

Nemá konflikty se společností

-

Dokáže zvládat spory v rodině

-

Uvědomuje si škodlivost a dopady návykových látek

-

Umí si poradit v obtížných životních (vývojových) situacích

-

Dokáže ovládat své emoce

-

Má vytvořeny sociální návyky a dovednosti

-

Ví, čeho chce v životě dosáhnout

-

Má povědomí o zdravém životním stylu

-

Naučí se novým dovednostem, rozvine svůj tvůrčí potenciál

Všechny zásady naší služby vychází z principu nízkoprahovosti, což znamená
maximální dostupnost klientů ke službě.
Anonymita
Klient nemusí uvádět své jméno (stačí přezdívka).
Individuální přístup
Pracovník vnímá potřeby a jedinečnost osobnosti každého klienta, naslouchá mu, zajímá se o
jeho přání a potřeby. Vnímá jeho problémy a společně hledají řešení.
Bezplatnost
Služby jsou poskytování bezplatně (výjimku tvoří finanční spoluúčast na nadstandardních
programech služby, např.: exkurze, koncerty apod.)

Důvěra
Pracovníci navazují důvěrný vztah s klienty a zároveň vytvářejí bezpečný prostor pro sdílení
problémů, pocitů a názorů.

Poskytovatel: Slezská diakonie
Pracoviště: Lázeňská 2, 793 95, Město Albrechtice (oranžová budova prostory v přízemí)
Kontaktní osoby: Bc. Jan Šperl, koordinátor střediska, 604 228 201, nzdm@sdk.cz
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situacesluzby/centrum104
Facebook: Nízkoprahový klub

Provozní doba
Čas

Obec

13:00 - 15:15

Jindřichov

15:30 – 18:00

Vysoká

Úterý

12:30 - 18:00

Holčovice

Středa

12:30 - 18:00

Město Albrechtice

Čtvrtek

12:30 - 18:00

Město Albrechtice

Pondělí

Pátek

12:30 - 16:30
(konzultační den)

Město Albrechtice

