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Nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Chodově 

 

 

Na leden 2021 měla Armáda spásy v plánu otevřít nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) v Chodově. V jaké podobě se ale otevře, záleží na opatřeních nařízených vládou. V nouzovém 
režimu totiž fungují i stávající kluby.  
 
„V roce 2019 nás oslovilo město Chodov, zda bychom pro ně neposkytovali službu NZDM. Domluvili 
jsme se, že službu otevřeme v lednu roku 2021. Dříve zde již jedna organizace tuto službu poskytovala, 
ale ukončili svou činnost a město mělo zájem ji znovu obnovit. Rok 2020 byl zasvěcený schvalování na 
všech možných úrovních a také hledání vhodné lokality a vyhovujících prostor. V říjnu 2020 bylo vše 
schváleno, takže jsme zahájili výběrové řízení a od ledna nastoupili tři noví zaměstnanci. V listopadu 
jsme pronajali prostory pro nový klub a začalo zařizování a příprava na otevření v lednu 2021. Prostory 
klubu se podařilo najít přímo na sídlišti v Chodově, kde je velká koncentrace dětí. Nachází se v těsné 
blízkosti základní školy, ZUŠ a DDM. Klub se otevře 18. ledna, není ale jasné, v jaké podobě to bude,“ 
popisuje Kateřina Čopová, vedoucí přímé práce Armády spásy.  
 
Prostory nového klubu se nachází v jednom z bytových domů, mají samostatný vchod a díky třem 
velkým místnostem i dostatek prostor. Okamžitá kapacita klubu bude 25 dětí. První z místností se bude 
využívat na hry a vyrábění. Nachází se v ní stoly, regály s různými pomůckami a vybavením a také menší 
kuchyňská linka, jelikož v budoucnu je v plánu i drobné vaření a pečení s dětmi. V druhé místnosti je 
koberec, malé stolky, sedací vaky a knihovna s knížkami a různými hrami. Tato místnost bude pro děti 
sloužit jako malá herna, ale i místo pro odpočinek. Ve třetí místnosti je připraven stůl, u kterého bude 
jeden z pracovníků Armády spásy pomáhat dětem s úkoly a jinou přípravou do školy a je zde pro děti 
k dispozici i počítač.  
 
„Vybavování a zařizování klubu trvá vlastně doposud. Koronavirová krize zasáhla i do oblastí, kde jsme 
si mysleli, že bez problému fungují dál. V listopadu a také ještě v prosinci byly obchody uzavřené, a když 
otevřely, stejně půlka sortimentu nebyla k dispozici, jelikož měly obchody problémy s dodavateli. 
Drtivou většinu vybavení jsme tak byli nuceni objednávat po internetu a ani tam nebyla situace lepší. 
Dodnes čekáme na nábytek do kanceláře, část sedacích vaků také ještě nedorazila, a to i přes to, že 
jsme objednávali pouze to, co bylo skladem. Toto není můj první klub, který vybavuji a připravuji na 
otevření, ale rozhodně má prvenství, co se komplikací týká,“ hodnotí situaci Kateřina Čopová.  
 
V klubu, který se má otevřít 18. ledna, budou dvě stálé kolegyně, obě vystudované sociální pracovnice, 
které bude doplňovat další kolega. „Doufali jsme, že až budeme klub v lednu otvírat, bude již 
epidemiologická situace lepší a budeme moci otevřít alespoň částečně, tak jak jsme zvyklí. Na první 
oficiální den jsou pozvaní zástupci města, pracovníci OSPOD, představitelé policie a také někdo z ústředí 
Armády spásy. Druhý den vždy děláme větší soutěžní den pro děti a také dáváme možnost veřejnosti 
(rodičům, prarodičům a dalším), aby se přišli podívat, klub si prohlédnout a informovat se, jak funguje. 
Od dalšího týdne je již klub pro veřejnost uzavřen a dovnitř smí pouze děti. Takhle by to mělo správně 
probíhat. Jak to ale bude ve skutečnosti, teď nikdo netuší,“ dodává závěrem Kateřina Čopová.  
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