
,,KDO JSME ?“ 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE: 

,,NÍZKOPRAHÁČ“ 

 



• ,,SOCIÁLNÍ 
SLUŽBU“ 

 

,,A CO ZDE 
POSKYTUJETE?“ 



• Sociální služba je vlastně 
pomoc lidem. Na sociální 
službu má nárok každý 
občan ČR pokud se 
nachází v nějaké těžko 
řešitelné situaci a 
nemůže si pomoci sám. 

 

 

,,Hm… A CO JE VLASTNĚ 
TA SOCIÁLNÍ SLUŽBA ?“ 



• Vstupenkou do ,,Nízkopraháče“ je i 
Tvůj věk. 

• Od 15 do 26 let. Je Ti 15 ale ještě 
není 27? Přijď k nám. 

 

,,A ZA JAKÝCH PODMÍNEK 
MOHU K VÁM CHODIT?“ 



• Nesuplujeme žádný Domov pro děti a mládež. 
• Neposkytujeme noclehárnu, ani Ti zde nevyměníme ,,buchny“(použité jehly). 

Ale poradíme Ti kdo a kde to děla. 
• Neposkytujeme veřejnou internetovou kavárnu.  
• Nejsme veřejná posilovna. 
• Nezprostředkováváme zaměstnání  
• POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBU 

 
 

,CO NEPOSKYTUJEME ?“ 



• Jsou zde holky a kluci. 
• I zde je daleko lepší a BEZPEČNĚJŠÍ 

,,cvrkot“ než někde v průchodě na ulici a 
obchodním centru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,A K ČEMU MI TO BUDE CHODIT 
DO NÍZKOPRAHÁČE?“ 



• Náhodou si pouze nehrajeme. 

• Vždyť právě proto, poskytujeme sociální službu. 

• JE TVŮJ PROBLÉM PRÁCE? – Naučíme tě ji 
hledat, doprovodíme Tě na úřady a nejenom to, pokud 
budeš chtít, můžeme jednat s návaznými pomocnými 
institucemi ve Tvůj prospěch. 

 

,,Na hraní nemám čas, já 
řeším úplně jiné problémy. “ 



A baví tě hrát si ?  

Soutěžíš rád? 

Učení zde servírujeme formou her a soutěží. 

DOMÁCÍ ÚKOL? – ten za Tebe nenapíšeme, ale rádi pomůžeme. 

,Ve škole jsem samá koule- mám 
záchvaty kašle na učení!“ 



,,DOSTAL JSEM KOPAČKY 
OD HOLKY!“ 

Chceš si o tom promluvit?  

Pracovník ,,Nízkoprahu“ bude jedno 
velké ucho, lze vše probrat s ním. 

 

 



• Pokud chceš, rádi Tě vyslechneme-
situaci za Tebe NEVYŘEŠÍME. Ale 
pomůžeme Ti ji rozebrat, třeba 
nakonec sám najdeš to úplně nejlepší 
řešení, jak vše napravit. 

 

,,POHÁDAL JSEM SE S 
MÁMOU “ 



– Bude dobré se svěřit, nebudeme  se nad Tebou pohoršovat a 
hustit do Tebe, že jsi se měla chovat jinak.  

– Pracovník NZDM moc dobře ví, že nyní potřebuješ poradit s 
tím, co dělat zrovna teď. 

– Všechno má své řešení. 

 

 

 

,,JSEM TĚHOTNÁ – CO 
TEĎ?“ 



Nejsme dluhová poradna 

Dluhy za Tebe NEZAPLATÍME, ale poradíme co dál. 

Známe dokonce i bezplatné organizace, které se zabývají dluhy a budeš-li chtít 
půjdeme tam s Tebou. 

,,DLUŽÍM, KAM SE 
PODÍVÁM!“ 



,,Jééé  a  MUSÍM TADY NĚCO 
PODEPISOVAT?“ 

 

ANO asi 3 nebo ČTYŘI PAPÍRY 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
První papír PRVOKONTAKT.   

Podepíšeš po tom, co jsi byl seznámen s pravidly a principy 
poskytované služby. 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Druhý papír DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

Tento kus papíru podepíšeš na důkaz toho, že chceš opravdu čerpat 
námi poskytovanou službu, jednoduše, že sem chceš opravdu 
chodit a taky víš proč. 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Třetí papír IN-COME DOTAZNÍK 

Pomůže nám určit, že jsi právě takový jedinec pro koho je tato 
služba určena a může mu být tedy i poskytovaná.  

bbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Čtvrtý papír: INDIVIDUÁLNÍ PLÁN 

Tento kus papíru je důkazem Tvé snahy a Tvého úsilí v nějaké pro 
Tebe obtížné, sociální situaci, kterou jsi se sám z vlastní vůle 
rozhodl řešit. 

 

 



• Pod vlivem návykových látek k nám nechoď. 
• Obchod s ,,čorkou“(kradená věc), nebo drogou si uskutečni, kde jen chceš, 

ale pod naší střechou ne. 
• Sex je fajn, ale ne v NZDM. 
• Rvačky chápeme, ale  netolerujeme, řídíme se zákony ČR, voláme policii 

případně RZS(Rychlá záchranná služba)  
• Chovej se zde jako na návštěvě pokud nechceš respektovat pracovníka - 

budeš muset odejít. 
 
 

,,CO SE ZDE NESMÍ?“ 



• Nuda se u nás zahání především aktivitami směřujícími na 

řešení pracovní, školní, rodinné a osobní 

úspěšnosti. 

• Pak se nuda  u nás zahání i pinčesem, fotbálkem, vzdušným hokejem, šprtcem, 

trampolínou, posilovnou, tancem- Co takhle hudba na plné pecky a zrcadlová 

stěna? Výtvarnou činností nebo hudební zkušebnou - ,,Co říkáš na odhlučněnou 

místnost a možnost hlasitého bouchání do bubnů?“- doma v obýváku by to nešlo. 

• Máme zde spousty sportovního náčiní. 

• Máme zde spousty materiálu na různé výtvarné činnosti. 

• ,,Pleteš rád bužírky?“ ,, Děláš něco rad? Nauč nás to 

 

,,MOC TOMU NEVĚŘÍM, ŽE V 
NÍZKOPRAHÁČI ZAŽENU NUDU! “ 



• Ať už se nás zeptáš na cokoliv, bereme to vážně. 
• Odpovíme Ti na všechno, co potřebuješ vědět. 
• Všechno, co nám řekneš, zůstane mezi námi. Výjimkou jsou 

situace, kdy je ohrožen Tvůj život. My tomu říkáme 
ohlašovací povinnost. Ale Ty budeš první s kým to 
projednáme. 

• Nemusíš vyplňovat žádné osobní údaje, nemusíš se ani 
registrovat, stačí Ti přezdívka. Říkáme tomu – 
ANONYMITA 

• Máš právo vědět jméno a příjmení pracovníka, který s Tebou 
komunikuje.  

 ,,JEŠTĚ NEŽ SE 
ZAČNEš PTÁT 1“:  



JEŠTĚ NEŽ SE 
ZAČNEČ PTÁT 2 
• Jsme Ti k dispozici v pondělí od pondělí do pátku od 10 h do 

18:30h. Je jen na Tobě, jestli nás kontaktuješ a jak dlouho 
si s námi v NZDM pobudeš.  

• Ty rozhoduješ, o čem se budeme bavit. Řešíme s Tebou jen 
věci, o kterých mluvíme tady a teď. K rozhovoru se 
nebudeme příště vracet, pokud sám nebudeš chtít - je to 
kvůli Tvé ochraně. 

• Všechno, co nám řekneš nebo napíšeš v rámci různých aktivit, 
bezpečně uchováme a nepoužijeme to v Tvůj neprospěch. 
Dodržujeme mlčenlivost. Naším cílem je podpořit Tě. 

• Ani my nevíme všechno, a tak se někdy musíme poradit 
s kolegou. Neříkáme mu ale Tvé jméno nebo Tvoji přezdívku. 

 ,,JEŠTĚ NEŽ SE 
ZAČNEš PTÁT 2“:  



• Najdeš nás na zimáku v Mostě. Ne jenom 
se tam nacházíme ale taký se tak 
jmenujeme: NZDM „ZIMÁK“ 

• Je to na adrese: Rudolická 1700, 434 01 
Most 

• Můžeš nám napsat: nzdmmost@seznam.cz, 

• Nebo nám zavolat: 476 448 236 

No a co ještě? 

mailto:nzdmmost@seznam.cz

