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N ÍZKOPRAHOVÉ

ZAŘ Í ZEN Í  

PRO DĚT I  A  MLÁDEŽ

NAVŠTIV NÁS!
Velké náměstí 14, Prachatice

+420 723 206 051
www.portusprachatice.cz/klubip

klubip@portusprachatice.cz
 

reditel@portusprachatice.cz

Nízkoprahová sociální služba
pro děti a mládež

od 6 do 20 let z Prachatic 
a okolí, která poskytuje

podporu, pomoc a společné
hledání řešení nepříznivých

životních situací. 
Nabízíme otevřený prostor pro

seberozvoj
a podporujeme v aktivním
řešení nepříznivé životní

situace.

NZDM
Klub I.P.



NAŠE CÍLE

OSOBNÍ ROZVOJ
Pomůžeme se zvládáním emocí a chováním,
podpoříme rozvoj zdravého sebevědomí,
samostatnosti a soběstačnosti, zapracujeme na
zlepšení komunikačních dovedností, poskytneme
bezpečný prostor pro odpočinek, zklidnění a
zamyšlení se, seznámíme se základními právy 
a povinnostmi.

 

VZTAHY
Seznámíme s technikami zdravého řešení
konfliktů, s poznáváním svých vlastních limitů 
a hranic v mezilidských interakcích, podpoříme
zlepšení vztahů s vrstevníky, rodinou a dalšími
blízkými osobami.

VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENCE RIZIKOVÝCH JEVŮ
Podpoříme zvládání školního učiva, upevníme
základní hygienické návyky, poskytneme
kompetence ke hledání práce, brigády, školy
apod., vysvětlíme, jak si umět najít potřebné
informace. Zároveň pravidelně poskytujeme
informace z oblasti sociálně patologických jevů
(návykové látky, šikana, nástrahy kyberprostoru,
sebepoškozování, poruchy přijmu potravy apod.)

 

NAŠE ZÁSADY
· Bezplatnost
· Možnost anonymity
· Mlčenlivost
· Dobrovolnost
· Individuální přístup

Pracovníci mají OZNAMOVACÍ POVINNOST.
Více informací na nástěnce nebo u pracovníka
na klubu.

JAK TO TADY CHODÍ?
· Nejdříve jsi zájemce. Zjišťuješ, kdo jsme, co
děláme a nabízíme.
· Pak se stáváš uživatelem. Jestliže jsme našli
společnou řeč (máme ti co nabídnout a ty nás 
potřebuješ) - uzavíráme smlouvu.
· Hledáme cíl spolupráce (plánujeme, na čem
budeme pracovat).
· Realizujeme cíl spolupráce (pracujeme na
dosažení cíle, který minimálně jedenkrát za půl
roku společně zhodnotíme).

 

JAKÁ JSOU TVÁ PRÁVA?
- na soukromí, na důvěrnost sdělení, na nápady,
názory a svobodnou vůli, na podání stížnosti či
připomínky, na ukončení spolupráce, na
nahlížení vlastní dokumentace (dokumentů
organizace), na klíčového pracovníka, na
informace o klubu, na využití všech služeb
klubu, na rozhovor mezi ,,čtyřma“ očima, na
přezdívku, na svobodný příchod a odchod
v otvíračce klubu

 

 TVÉ POVINNOSTI?
· dodržovat pravidla klubu
· využívat služby v souladu s posláním klubu 
(nevyužívat pouze volnočasové aktivity)
· tvůj aktivní zájem na cíli spolupráce, který jsme
si naplánovali
· dodržovat smlouvu
· udržovat pořádek a uklízet po sobě

O tom, jakých služeb v klubu využíváš, je
vedena  DOKUMENTACE, do které můžeš
kdykoliv nahlédnout.

PRAVIDLA NA KLUBU
· Slušné chování, respekt a tolerance 
ke všem, žádné nadávky a rvačky
· Přihlášení a odhlášení
· Buď střízlivý a čistý, žádné návykové látky
· Zákaz ničení vybavení klubu, zákaz parkouru
· Heslo na wifi nedáváme, žádný mobil při
programech, respektuj týden offline 
· Hudební nástroje pouze se svolením pracovníka
· Pokud chceš na PC, zeptej se pracovníka 
a zapiš se do pořadníku (včetně času) 
· Zákaz natáčení, fotografování, streamování 
a videohovorů v celé budově 
· Pokud ti pracovník něco zakáže, nechoď se ptát
jiného pracovníka (slova všech pracovníků mají
stejnou váhu)

 SANKCE
· domluva, slovní napomenutí, výstraha, drobný
výchovný trest dle uvážení pracovníka 
· vykázání z klubu dle uvážení pracovníka
(minuty, hodiny, dny), další alternativní tresty
· vyloučení z klubu, ukončení smlouvy

 STÍŽNOSTI
Stížnost, připomínku či podnět nám můžeš říct,
zatelefonovat, napsat, vhodit do schránky
stížností. Můžeš být anonymní, ale napiš nám,
kam máme vložit odpověď. Tvou stížnost řeší
vedoucí zařízení, vedoucí sociálních služeb,
případně správní rada Portus Prachatice o. p. s.
Nejdéle do 30 - ti dnů ti určitě odpovíme!
Schránku vybíráme každý týden.

 UKONČENÍ SMLOUVY
· Jsi starší, než je povolený věk (nad 20 let)
· Opakované porušování pravidel
· Nedocházka delší než 3 měsíce

 Naší službu můžeš kdykoliv ukončit bez
udání důvodu.


