
Nenárokové činnosti 
 taneční aktivity s lektory tance mimo otevírací 

hodiny služby, 

 sportovní aktivity mimo otevírací hodiny služby, 

 jednodenní výlety přesahující otevírací hodiny 

služby, 

 pobytové akce (např. tábory). 

 

Co nejsme 
 nejsme dům dětí a mládeže, 

 nejsme internetová kavárna, 

 nejsme hlídací služba, 

 nejsme vzdělávací středisko. 

V roce 2022 naši činnost podporují 
 
 

 

 

 

Jak nás můžete kontaktovat 
E-mailem: nizkoprah@jekhetane.cz 

Reagujeme obratem, nejpozději však do týdne. 

 

Telefonicky:  

NZDM Přívoz: 774 482 407 

NZDM Poruba: 725 311 682  

 

Nízkoprahová zařízení – ambulance služby:  
 
 

Božkova 969/65, 702 00 Ostrava-Přívoz 
 

Pondělí zavřeno 

Úterý 13:00-17:00 

Středa 13:00-17:00 

Čtvrtek 13:00-17:00 

Pátek 13:00-15:00* 

*V pátek 15.00-17.00 probíhají individuální 
konzultace. 

 
 

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

Pondělí 13:00-17:00 

Úterý 13:00-17:00 

Středa zavřeno 

Čtvrtek 13:00-17:00 

Pátek 13:00-15:00* 

 

*V pátek 15.00-17.00 probíhají individuální 
konzultace. 

 
 

Webové stránky: jekhetane.cz 
Facebook: NZDM Společně-Jekhetane 

NÍZKOPRAHOVÉ 
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI  

A MLÁDEŽ  
Společně-jekhetane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poslání služby 
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE je motivovat a 

podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu 

k životu, samostatnosti a k řešení osobních 

problémů. 

Cíle služby  
 Uživatel samostatně zvládali situace běžného 

života. 

 Uživatel umí navazovat a udržovat běžné 
sociální vztahy. 

 Uživatel ví, jakým způsobem může řešit své 
problémy. 

 Uživatel je podpořen v získání nových 
dovednosti. 

 Uživatel je podpořen v dosažení co nejvyššího 
vzdělání podle svých individuálních možností a 
schopností. 

 Uživatel svým chováním předchází tomu, aby se 
stal pachatelem nebo obětí trestné činnosti. 

 

Okruh osob, kterým je služba určena 
Služba je poskytována dětem a mládeži od 6 do 
18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají 
nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou 
mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v 
případě, že plní povinnou školní docházku. 
 
Nepříznivá sociální situace znamená, že jsou děti 
a mládež ohroženi některým z následujících 
faktorů: 
 

 nestabilní rodinné vztahy (např. rodiče neplní 
své rodičovské povinnosti), 

 špatná socioekonomická situace rodiny (např. 
dlouhodobá nezaměstnanost rodičů), 

 problémy ve škole (např. špatný prospěch a 
záškoláctví), 

 nezájem o další kvalifikaci a pracovní 
uplatnění (např. nízká informovanost ohledně 
hledání vhodného zaměstnání, diskriminace), 

 nízké či vysoké sebepojetí (např. nízká 
sebedůvěra, nereálná představa o své 
osobnosti), 

 problematické vztahy s okolím (např. 
problémy začlenit se do společnosti a 
konfliktní chování), 

 rizikový způsob života (např. závislosti, 
kriminalita). 
 

Zásady poskytování služby 
 Rovnocenný přístup k uživateli 

Pracovníci přistupují ke každému uživateli 
rovnocenně, podporují vzájemnou důvěru a 
respekt. 

 Individuální přístup k uživateli 

Pracovníci poskytují službu podle 
individuálních potřeb uživatele. 

 Respektování volby uživatele  

Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí 
uživatele. 

 Týmová spolupráce 

Pracovníci při poskytování služby vzájemně 
spolupracují a předávají si informace. 
 

Služba je poskytována bezplatně 
Pracovníci zachovávají mlčenlivost  

a diskrétnost. 

 

Pracovníci nesdělují informace týkající se 
zájemců nebo uživatelů (s výjimkou zákonné 
povinnosti). 

POSKYTUJEME 

 pomoc s řešením osobních problémů (s rodiči, 

ve škole, s vrstevníky apod.), 

 rozhovory a besedy na různá témata 

(kriminalita, šikana, záškoláctví, zdravý životní 

styl apod.), 

 pomoc a podporu k zodpovědnému přístupu k 

plnění školních povinností, pomoc s výběrem 

či přestupem na jinou školu,  

 podporující činnosti a nácvik, jak si získat a 

vycházet s kamarády a lidmi okolo nás (např. 

chování a vystupování na veřejnosti, nácvik 

komunikace při řešení konfliktů), 

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(rozhovory a nácvik, jak jednat s institucemi, 

pomoc s vyřízením dokladů, pomoc se 

sepsáním životopisu apod.), 

 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím (návštěvy a vystupování na 

veřejných akcích apod.), 

 doprovody při jednáních (OSPOD, škola, 

lékař, apod.), 

 nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a 

dovedností,  

 sportovní, hudební a výtvarné aktivity, 

 podporu při realizaci aktivit uživatelů, 

 nácvik pracovně-výchovných činnosti (vaření 

apod.), 

 uživatelům bezpečný prostor pro trávení 

volného času s vrstevníky. 

 

 

 


