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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Jižní a Husova poskytuje své služby
dětem a mládeži ve věku 6-18 let z Přerova a okolí ohroženým sociálně patologickými jevy
a možností sociálního vyloučení. 
Sociální  služba Nízkoprahové zařízení pro děti  a mládež je služba sociální  prevence,  
je poskytována ambulantně a bezplatně.

Poslání:
Posláním  NZDM  Jižní/Husova  v  Přerově  je  předcházet  nebo  zmírňovat  následky
nepříznivé sociální situace dětí a mládeže z Přerova a okolí prostřednictvím výchovných,
vzdělávacích a aktivizačních činností, sociálně terapeutických činností, zprostředkováním
kontaktu se společenským prostředím a pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina:
Děti  a  mládež  z  Přerova  a  okolí  ve  věku  6-18  let,  které  již  zahájily  povinnou  školní
docházku  a  jsou ohrožené společensky nežádoucími  jevy,  nepříznivou  sociální  situací
nebo možností sociálního vyloučení.

Cíle:
1. Poskytnout uživateli podporu a pomoc při řešení jeho nepříznivé sociální situace a vést
jej k co největší samostatnosti a nezávislosti na sociální službě.
2. Podporovat všeobecný rozvoj schopností, dovedností, vědomostí uživatele, aby byl sám
chopen řešit svou nepříznivou sociální situaci nebo se podílet na jejím řešení.
3.  Podporovat  uživatele  v  sociálním  začleňování  do  společnosti,  v  rozvíjení  zdravých
sociálních vazeb a tím zlepšovat kvalitu jeho života.
4. Vést uživatele k zodpovědnosti za své chování a uvědomění si následků svého jednání.

Kroky k dosažení cíle služby
- individuální práce s uživatelem, rozhovor, individuální plánování
- organizování volnočasových aktivit, poskytnutí bezpečného prostoru
- pomoc s přípravou do školy
- spolupráce s rodinou, školou a dalšími institucemi – pouze se souhlasem uživatele
- realizace preventivních a vzdělávacích programů (drogy, šikana, sex, hygiena…)
- akce NZDM – výlety, kulturní akce, přespávání na centru…
- zprostředkování služeb běžně využívaných společností (zájmové kroužky, doučování)
- vedení uživatele k dodržování pravidel služby a obecně platných pravidel ve společnosti
(např. pravidla slušného chování)



Principy a zásady služby:
1) Zásada rovnosti  a důstojnosti.  Stejné možnosti  využití  sociální služby pro cílovou
skupinu.  Respektujeme  uživatele  bez  rozdílu  pohlaví,  rasy,  barvy  pleti,  jazyka,  víry  
a  náboženství,  politického  či  jiného  smýšlení,  národního  nebo  sociálního  původu,
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
2)  Zásada flexibility  a  individuálnosti.  Nabídku  programů přizpůsobujeme aktuálním
potřebám uživatelů, ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
3)  Zásada  odbornosti  a  profesionality.  Zaměstnanci  se  průběžně  vzdělávají  dle
ustanovení Zákona o sociálních službách a Směrnic národního velitele. 
4)  Zásada  etického  přístupu.  Zaměstnanci  dodržují  zásady  Etického  kodexu
zaměstnance Armády spásy v ČR 
5) Zásada nízkoprahovosti a anonymity. Služba je časově, místně i finančně dostupná
pro cílovou skupinu, je anonymní – není vyžadováno prokázání totožnosti uživatele.
6) Zásada dobrovolnosti. Využívání služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
i jednotlivých programů je dobrovolné a nezávazné.
7) Zásada bezplatnosti. Služba je poskytována bezplatně.

Kapacita služby:
Okamžitá kapacita služby je 20 uživatelů v jeden okamžik na jednom centru. V případě, že
je přítomen pouze 1 zaměstnanec, je kapacita snížena na 10 uživatelů, případně méně 
(dle uvážení zaměstnance).
Celková kapacita služby pro obě centra dohromady je 200 aktivních uživatelů.


