
Pravidla chování v centru 
Když k nám budeš chodit, musíš dodržovat pravidla chování v 

centru, která jsou vyvěšena na letácích na zdi. Jsou to tato 

pravidla: 

 Vždy musím uposlechnout pokynu pracovníka.   
 V ohrožení zdraví nebo života, bez připomínek udělám, 

co mi pracovník řekne.  
 V centru nemluvíme sprostě a vulgárně.  
 Pracovníkům centra vykáme.  
 Neničíme ani neodnášíme vybavení centra mimo jeho 

prostory.  
 Za vlastní předměty (cennosti, mobilní telefony apod.) 

pracovníci neručí. V případě poškození či ztráty volá 
pracovník policii.  

 V centru nehrajeme fotbal ani jiné míčové hry.  
 Do centra nevcházíme s kolem, s koloběžkou ani na 

kolečkových bruslích.  
 Na počítači nehrajeme hazardní hry (automaty, rulety…), 

hry podporující násilí ani nenavštěvujeme weby se 
sexuální tématikou.  

 V centru nehrajeme karty a jiné hry o peníze ani jiné 
hazardní hry.  

 V centru se nebijeme, a to ani ze srandy. Veškeré násilí 
je zakázáno.  

 V centru není přípustné psychické násilí a šikana.  
 Uklízíme po sobě. Zapůjčené věci vracíme na původní 

místo.  
 Nepřijdu do centra, jestliže jsem nemocný nebo jsem 

nebyl v daný den ve škole.  
 Do centra nenosíme nebezpečné věci (klacky, ostré 

předměty, zbraně apod.).  
 V centru nepijeme alkohol, neužíváme drogy a 

nekouříme.  
 Do centra nevodíme děti, které ještě nezačaly chodit do 

1. třídy ZŠ.  
 V centru je zakázáno jakékoliv sexuální obtěžování či 

chování.  
 V centru nekrademe.  
 Do centra nevodíme zvířata.  

Jak nás můžeš kontaktovat?  
Jestli se ti u nás líbí a chceš k nám chodit, přijď v otevíracích 
hodinách centra a zeptej se pracovníka, jestli je pro Tebe 
volné místo.  

Když budeš chtít do centra docházet, ale nebude zde pro 
Tebe volné místo, pracovník si Tě zapíše a později se Ti 
ozve.  

Nejpozději do Tvé 10. návštěvy v centru se s pracovníkem 
domluvíte, jestli sem můžeš dál docházet. Pokud se 
rozhodneš stát naším klientem, musíme s Tebou uzavřít 
smlouvu.  

Můžeš nás kontaktovat i: 

E-mailem:  
nizkoprah@jekhetane.cz - odpovíme Ti obratem, 
nejpozději však do týdne.  

Telefonicky:  
Bc. Lenka Adámková, vedoucí služby - 725 487 228  

Jsme i na Facebooku: NZDM Společně-Jekhetane  

A na webových stránkách:  http://jekhetane.cz/ 

 

Naše adresa a otevírací doba: 
Palackého 25, 702 00 Ostrava-Přívoz  

 Pondělí  -  13:00 - 17:00 

 Čtvrtek  -  13:00 - 17:00 

 Pátek  -  13:00 - 17:00 
 

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba 

 Úterý  -  13:00 - 17:00 

 Středa  -  13:00 - 17:00 

 Pátek  -  13:00 - 17:00 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. 
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Pro koho jsme tady:  
Naše centrum je pro děti a mládež od 6 do 18 let. Pokud máš méně 
než 7 let, můžeš k nám docházet, pokud už chodíš do školy (1. třídy).  

Kdo nás nemůže navštěvovat:  
Děti se závažným postižením, které by naše aktivity nezvládly.  

Pokud jsi pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, požádáme Tě, 
abys z centra odešel.  

Co vše s námi můžeš dělat 

Centrum je pro určeno pro všechny kluky a holky, kteří nevědí jak a 
kde trávit svůj volný čas. Můžeš přijít a setkat se zde se svými 
kamarády, popovídat si či poradit se s pracovníky o tom, co Tě trápí 
a s čím potřebuješ pomoci.  

 Nabízíme Ti bezpečný prostor, kde můžeš smysluplně trávit svůj 
volný čas, setkat se a popovídat si se svými kamarády.   

 Můžeš s námi sportovat, účastnit se turnajů a soutěží, naučit se 
tančit, vařit, pracovat s počítačem, můžeš si nacvičit divadlo či 
zapojit se do výtvarných aktivit.  

 Můžeš se nám svěřit se se svými problémy, které Ti můžeme 
pomoci řešit.  

 Můžeš se účastnit besed a rozhovorů o tématech, která Tě 
zajímají.  

 V centru si můžeš zahrát ping-pong, stolní deskové hry, 
poslechnout hudbu, přečíst zajímavou knížku nebo jen tak 
relaxovat.   

 Můžeš s námi i na výlety a na různé zábavné akce.  

Naším cílem je:  
 Aby ses uměl orientovat ve svém životě (vycházel se svými 

kamarády, uměl komunikovat s dospělými lidmi, orientoval se v 
pravidlech ve společnosti…).    

 Abys měl dobré známky ve škole.  
Pomůžeme Ti se školní přípravou (pomoc s domácími úkoly, 
referáty…), s výběrem školy či přestupem na jinou školu (pomoc 
s přijímačkami a reparáty…), s podporou toho, v čem jsi dobrý, 
tvůj talent Ti pomůžeme dále rozvíjet, s vyřizování podpory 
středoškolákům, financí na zájmové aktivity a vybavení apod.  

 Aby sis dovedl popovídat o svých problémech a věděl kam se 
obrátit o pomoc.  

Pokud budeš mít nějaký problém, vyslechneme Tě a 
najdeme společně s Tebou nejvhodnější způsob, jak situaci 
vyřešit. Pomůžeme Ti zjistit, kam se můžeš obrátit o pomoc 
a řekneme Ti, jak to tam funguje a budeš-li potřebovat, tak 
Tě tam doprovodíme (např. na úřad, do školy, na policii…).  

 Abys neměl problémy s trestnou činností.  
Pomůžeme Ti, pokud ses setkal s kriminalitou (krádeže, 
rozbíjení cizích věcí) nebo šikanou či pokud máš problémy 
se závislostmi (kouření, alkohol, drogy).  

Co nejsme:  
 nepořádáme ani nenahrazujeme placené kurzy 

ani kroužky,  
 nejsme škola ani vzdělávací středisko,  
 nejsme internetová kavárna,  
 nejsme Dům dětí a mládeže,  
 nejsme hlídací služba  
 nejsme protidrogové centrum.  

Jak se k Tobě budou pracovníci chovat: 
 Budeme k Tobě přistupovat tak, jak to potřebuješ. Když 

budeš mít stejný problém jako někdo jiný, neznamená to, že 
ho budeme s Tebou řešit stejně. Víme, že každý je jiný a 
každý potřebuje něco jiného.  

 Vážíme si Tě a nikdy se nebudeme nad Tebou vytahovat ani 
Tě ponižovat. Vždy je na Tobě, zda budeš nějaký problém 
chtít s námi řešit a jakým způsobem.  

 Můžeš kdykoliv přijít a odejít v otevíracích hodinách centra. 
Nebudeme po Tobě chtít peníze.  

 Všechno, co se o Tobě dozvíme nebo co nám sám řekneš, 
nikomu dalšímu nepovíme, jedině když s tím budeš souhlasit 
nebo si to budeš přát.   

Tvoje práva a povinnosti v centru  
Tato práva Ti pracovníci zaručují proto, aby ses v centru cítil 
bezpečně, byl přijat ostatními dětmi a do centra vždy rád 
docházel.  

V centru máš však také určité povinnosti, které jsou důležité proto, 
aby se také ostatní děti i pracovníci cítili v centru v pohodě a 
bezpečně.  

Tvoje práva v centru Tvoje povinnosti v centru 

Máš právo na stejnou míru 
pozornosti, respektu a zájmu 
pracovníka jako ostatní děti.  

Tvoje povinnost je respektovat 
ostatní děti v centru.  

Máš právo na bezpečí v centru.  

Tvoje povinnost je dodržovat 
bezpečnost v centru. Svým 
chováním a jednáním 
neohrožuj sám sebe ani ostatní 
v centru.  

Vždy můžeš požádat o pomoc 
a podporu pracovníky centra.  

Tvoje povinnost je požádat o 
pomoc slušnou formou.  

Máš právo na individuální 
přístup.  

Tvoje povinnost je chovat se 
slušně k pracovníkovi.  

Máš právo vyjádřit svůj názor.  
Tvoje povinnost je respektovat 
názory ostatních.  

Nemusíš nám říct své jméno, v 
centru můžeš mít přezdívku.  

Tvoje přezdívka nesmí být 
vulgární nebo ponižující.  

Máš právo řešit svou situaci s 
pracovníkem o samotě.  

Pokud pracovník řeší s jiným 
jeho záležitosti, tvojí povinností 
je jejich rozhovor nerušit.  

Máš právo nahlížet do našich 
záznamů, které jsou o Tvé 
osobě.  

Tvoje povinnost je respektovat 
právo na soukromí ostatních 
dětí v centru.  

Máš právo navrhovat, co bys 
chtěl v centru dělat.  

Pokud se s pracovníkem na 
nějaké činnosti dohodnete, je 
Tvou povinností dbát pokynů 
pracovníka.  

Je na Tobě, jakých aktivit se v 
centru zúčastníš.  

Tvoje povinnost je dbát pokynů 
pracovníka.  

Máš právo vybrat si pracovníka, 
se kterým budeš řešit svou 
situaci.  

Tvoje povinnost je chovat se 
slušně k pracovníkovi.  

Máš právo si stěžovat, pokud 
se Ti něco nelíbí.  

Je potřeba, abys sdělil stížnost 
slušnou formou.  

Máš právo kdykoli přestat do 
centra docházet.  

Tvoje povinnost je respektovat 
to, že s Tebou byla ukončena 
smlouva.  

 


