
Popis služby 

Klub je pro děti a mládež kontaktním místem a bezpečným prostorem, kde se mohou setkávat, 

posedět, zahřát se, poradit s pracovníkem, i svěřit se a řešit svá trápení a problémy. Pracovník 

plní roli poradce, průvodce a vede děti k zodpovědnému přístupu k řešení problémů a životních 

situací (naslouchá, poskytuje zpětnou vazbu, intervenuje).  

Za pomoci pracovníků uživatelé rozvíjí své sociální dovednosti potřebné k začlenění do 

společnosti a jsou vedeni k zodpovědnému způsobu života, ke vzájemné spolupráci a respektu.  

 

V rámci klubu Kamarád mohou uživatelé navštěvovat některou z následujících klubových 

aktivit: 

 

Volně otevřený klub (6 – 12 let) 

Prostřednictvím her a množstvím dalších činností zprostředkovává dětem a mládeži kontakt se 

společenským prostředím, pomáhá rozvíjet jejich sociální, mentální i fyzické dovednosti a 

schopnosti. Pracovníci nabízejí dětem socioterapeutické činnosti a usilují o podporu 

harmonického rozvoje dětí hraním stolních her, pomocí s přípravou do školy, stolního tenisu, 

pořádáním soutěží, výtvarnými technikami, vařením, vyráběním, povídáním, akcemi a výlety. 

Cílem klubu je motivovat děti ke smysluplnému a aktivnímu trávení volného času. 

  

Klub pro mládež (13 – 20 let) je především bezpečným místem pro setkávání, komunikaci, 

sdílení a zdravé trávení volného času. Klub nabízí aktivity a diskuze, které působí preventivně 

před nežádoucími a patologickými jevy, se kterými se mládež často setkává na ulici (alkohol, 

drogy, vandalismus). Pracovníci vedou mládež k zodpovědnému způsobu života ve společnosti. 

Mládež má možnost využívat aktivity, které vedou k rozvoji individuálních talentů a dovedností 

prostřednictvím činností jako je zpěv, tanec, hra na hudební nástroje, příprava do školy (využití 

internetu a tiskárny), hra společenských her, sportovní aktivity, stolní fotbal či stolní tenis. V 

rámci klubu jsou pořádány skupinové diskuze nad různými tématy a problémy.   

 

Klub pro nejstarší 

Mladí dospělí od 21 do 26 let mají možnost využít přístupu na internet, zlepšovat se v 

dovednostech práce na počítači, věnovat se vyhledávání informací, které jim pomáhají zvýšit 

šanci k získání zaměstnání na trhu práce nebo dokončit studium. Pracovníci poskytují pomoc, 

podporu a motivaci při vytváření životopisu, vyplňování formulářů a dokumentů, s telefonáty i 

emailovou korespondencí. Součástí podpory je zprostředkování dalších návazných sociálních 

služeb.    

 

 

 

 

 

 

 


