Veřejný závazek Klubu Beztíže
Klub Beztíže, registrovaná sociální služba č. 6352589 dle Zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních
službách (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), je součástí Beztíže, specializovaného oddělení
Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Klub sídlí v prostorách Domu dětí a mládeže Praha 3 –
Ulita, Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3.
Poslání Klubu Beztíže:
Podporujeme mladé lidi v období dospívání, při hledání vlastní identity
a v jejich aktivním zapojení do společnosti.
Cílová skupina
Cílovou skupinou Klubu Beztíže jsou děti a mládež ve věku 11-21 let včetně z Prahy 3 a okolí.
Cílovou skupinu pak tvoří ti, kteří splňují alespoň jedno z následujících obecných kritérií:
●

jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy,

●

nachází se v nepříznivé sociální situaci,

●

mohou být v konfliktu se sociálním okolím či společenskými normami,

●

nemají a hledají alternativu ke svému současnému stylu trávení volného času,

●

mají zájem se rozvíjet.

Cílovou skupinou jsou pak konkrétně ti, kteří:
●

tráví mimoškolní čas mimo domov – v ulicích, parcích, na zastávkách MHD

●

nemají motivaci nebo prostředky pro organizovanou zájmovou činnost

●

žijí ve zvýšeně rizikových podmínkách - rodina, parta či sociální vyloučení

●

neumí trávit svůj volný čas a nuda je vede k nebezpečným způsobům zábavy

●

vyrůstají v nepříznivém rodinném prostředí, včetně domácího násilí, užívání drog
a trestné činnosti,

●

v jejich sociálním prostředí je běžná zkušenost s kriminální činností,

●

mají kázeňské a prospěchové potíže ve škole, chodí za školu,

●

užívají alkohol, experimentují s drogami, kouří v raném věku,

●

vykazují zvýšenou agresivitu, sebepoškozují se, projevují se rizikovým sexuálním chováním,

●

provozují rizikovým způsobem adrenalinové sporty (parkour apod.), vyvolávají pouliční bitky,

●

mají potíže dokončit základní vzdělání, s výběrem středního vzdělávání, hledáním
či udržením práce,

●

inklinují k různým druhům extremismu (hooligans, nacionalismus).

Cíle služby Klub Beztíže
●

Klienti ví, kam se mohou obrátit v nouzi a krizových či tíživých životních situacích a vědí, jak je
mohou zvládat.

●

Klienti vědí, jak kvalitně trávit svůj volný čas a jaké mají možnosti.

●

Klienti znají společensky žádoucí modely chování a jsou si vědomi rizik při porušení
zákonných norem.

●

Klienti vědí o rizicích spojených s jejich chováním.

●

Klienti mají informace o právech a povinnostech spojených se školní docházkou.

●

Klienti rozvíjejí své schopnosti a dovednosti.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V KLUBU BEZTÍŽE
S naší cílovou skupinou pracujeme realisticky a vytváříme zázemí pro jejich bezpečnou zábavu,
odpočinek i osobní rozvoj. Naše preventivní práce je založena zejména na důvěře klienta k odborným
kontaktním pracovníkům a dlouhodobé kontinuální činnosti ve prospěch rizikové mládeže.
Služby jsou nabízeny a poskytovány dle principů „nízkoprahovosti“, tzn. tak, aby byla umožněna
maximální
dostupnost ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické, sociální a finanční bariéry, které by
bránily
ve využívání služby.
●

Anonymita:

služby

mohou

být

poskytovány

anonymně

(klient

je

evidován

pod

dvanáctimístným kódem).
●

Dostupnost: služby jsou dostupné cílové skupině tak, aby jich mohlo využít co nejširší
spektrum návštěvníků. Otevírací doba, místo, bezplatnost a vybavení klubových prostor
odpovídá zájmům a možnostem klientů služby.

●

Dobrovolnost: není nutná pravidelná docházka. Klient se nemusí zapojovat do činností
iniciovaných pracovníkem, pokud sám nechce.

●

Individualita: reflektujeme a aktivně pracujeme s jedinečností každého klienta.

●

Respekt: ve vztahu s klientem uplatňujeme partnerský přístup.

●

Profesionalita: služby poskytují kvalifikovaní pracovníci.

●

Návaznost: dáváme doporučení a zajištění návazných služeb a případný doprovod.

Kontakty
Na vaše dotazy rád odpoví vedoucí Beztíže Mgr. Tomáš Klumpar
●

e-mail: klumpar@ulita.cz, telefon: 773 760 726

●

web: http://beztize.ulita.cz/novinky/

●

facebook Beztíže: https://www.facebook.com/beztizepraha

●

facebook Klubu Beztíže: https://www.facebook.com/zizkov.beztize

