
 

 

 

Tisková zpráva 

 

Kontakt pro média: 

Česká asociace streetwork:  

      Martina Zikmundová, ředitelka ČAS, zikmundova@streetwork.cz  
      Lucie Nemešová, PR a média, lucie@storyhunters.cz, 602 325 029 

Armáda spásy: 

      Judita Kachlová, Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 773 770 133,    

          judita.kachlova@armadaspasy.cz 

      Alena Válková, Armáda spásy, manažer komunikace, 777 497 004,     

         alena.valkova@armadaspasy.cz  

Začíná Týden nízkoprahových klubů. Také kluby Armády spásy v Moravskoslezském 

kraji vás zvou na návštěvu světa teenagerů. 

OSTRAVA, 21. 9. 2020 – Nízkoprahové kluby po celém Česku tento týden otevírají své dveře 

široké veřejnosti. Do kampaně České asociace streetwork, které pro letošní už čtrnáctý ročník 

zvolila motto “Přijďte nahlédnout do světa teenagerů”, se letos zapojilo stodevatenáct terénních 

a nízkoprahových programů. Ty poskytují služby pro děti a mladé lidi. Ke kampani se připojují i 

střediska Armády spásy pro děti a mládež v Havířově, Kopřivnici, Krnově a Ostravě, a srdečně 

zvou na prohlídku. Pro bezpečí a zdraví uživatelů služeb i hostů jsou zajištěny ochranné i 

hygienické prostředky. 

Během posledního zářijového týdne, od 21. do 25. 9. má veřejnost možnost bezplatně navštívit přes 

stovku nízkoprahových klubů. Kromě nahlédnutí do činnosti a fungování klubů mohou zejména rodiče 

teenagerů v rámci bezplatného poradenství získat odborné rady ohledně problémů týkajících se 

dospívání jejich dětí. Každý klub si také připravuje svůj vlastní program.  

„Všichni se v pubertě cítí někdy bezradní. Ať už jde o starosti způsobené problémy doma, ve škole, 

experimentováním s drogami, obtížemi s hledáním práce či pocitem, že jste sami a nikdo vám nerozumí. 

Nízkoprahové kluby poskytují bezpečný prostor, ve kterém děti i teenageři nachází podporu při řešení 

nejrůznějších obtíží – naši pracovníci poskytnou radu nebo doprovod při hledání východiska z obtížné 

vztahové, rodinné nebo studijní situace.” přibližuje poslání těchto klubů Mgr. Judita Kachlová, vedoucí 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Armády spásy v Ostravě. A dodává, že služeb jen jejich 

klubu v loňském roce využilo 127 dětí a mladých dospívajících.  

Právě odborná intervence těchto pracovníků snižuje rizika, která mladým dospívání často přináší. “Jsme 

rádi, když nízkoprahové kluby přijdou navštívit rodiče dětí v rizikovém věku nebo dokonce i učitelé, kteří 

děti a mladé dospělé mohou na tyto služby nasměrovat,” uvádí Martina Zikmundová z České asociace 

streetwork s tím, že během tohoto týdne chtějí oslovit skrze své návštěvníky i další děti a mladé, kteří 

zatím do klubů nedocházejí. “Nemusí vždy jít o nějaký závažný problém, teenageři mají vůči dospělým 

přirozenou nedůvěru, v klubech často najdou v pracovnících parťáky,” dodává.  

Do týdne nízkoprahových klubů se zapojila i nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Armády spásy: 

Místo/adresa Datum  Popis akce Kontakt  

Havířov  
Klub Bumerang 
Havířov – Šumbark, ul. 
SNP 805/2 

24. 9. od 10:00 h. Seznámení s historií a 

vznikem klubu, prací s 

dětmi a mládeží na klubu 

nejen v oblasti 

volnočasových aktivit, ale 

také vztahových a jiných 

záležitostí. Prezentace 

historie vzniku klubu a 

různých akcí, výletů v 

Bc. Martina Potyšová, 

M: 773 770 392 
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předchozích letech 

prostřednictvím kronik. 

Kopřivnice  
Klub Kamarád 

Francouzská 1181, 

Kopřivnice 

 

24. 9. od 12:00 h. Společné hraní, posezení 

a popovídání, opékání 

špekáčků, poslech hudby 

s možností si zahrát na 

bubny a další nástroje. 

Ing. Šárka Flodrová  

M: 773 770 474 

Krnov 
Klub Maják a Labyrint  

Krnov, Opavská 26 

25. 9. 2020 od 13:00 h 

 

 

Prostory klubu budou 

otevřeny pro veřejnost a 

bude probíhat vaření 

romských jídel, které 

budou moci návštěvníci 

ochutnat. 

Bc. Darina Vránová 

M. 773 770 213 

Ostrava  

Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 

Ostrava – Přívoz, 

Palackého 741/25 

23. 9. 2020 od 12:00 

 

Společné hry: stolní 

fotbal, pingpong, kuželky, 

lze vyzkoušet X-box, 

potrénovat mozek díky 

Brainboxu nebo se 

pobavit u Člověče, nezlob 

se či jiné stolní hry. A 

samozřejmě tvořit - 

kreslit, lepit, vyrábět.  

Mgr. Judita Kachlová 

M. 773 770 133 

 

 

Nízkoprahových klubů je v Česku podle posledních údajů MPSV celkem 249. Veškeré služby jsou 

klientům poskytovány zdarma. Bližší informace k programu našeho klubu v rámci Týdne nízkoprahových 

klubů najdete na www. 

 

﹡﹡﹡ 

 

Česká asociace streetwork sdružuje nízkoprahové sociální služby, mezi nimi nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež a terénní programy pro děti a mládež. Tyto služby poskytují bezplatně poradenství 
a pomoc v nepříznivé sociální situaci dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let. Více na 
www.streetwork.cz. 
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