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Ruku v ruce dětem a mladým lidem  

 

V pondělí 30. srpna proběhne v Brně na Moravském náměstí od 13 hodin akce Ruku v ruce dětem 
a mladým lidem. Akci zaměřenou na propagaci Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) pořádá Armáda spásy ve spolupráci se spolkem Pantograff, pod záštitou městské části 
Brno-střed.  

„Po všech omezeních, které byly spojené s onemocněním covid 19, chceme připomenout naši práci 
nejen uživatelům a případným zájemcům, ale i veřejnosti a donátorům. Omezení bylo hodně a trvala 
dlouho, naše centra byla v době covidu několik měsíců zavřená, probíhala omezení, kde jsme mohli 
vykonávat jen základní činnosti, a uživatelé se ve všem ztráceli. Proto se Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež v Brně spojily a společně Ruku v ruce o sobě dáme znovu vědět. Celá akce s bohatým 
doprovodným programem je zaměřena na sociální práci, kterou v zařízeních děláme,“ říká Ivana 
Kudělová, ředitelka Centra sociálních služeb Staňkova Armády spásy v Brně.  

Na akci se budou na stáncích formou workshopů prezentovat preventivní programy zaměřené 
například na dodržování pravidel, finanční gramotnost, zvládání agrese, prevence ohledně násilí či 
návykových látek. „Každý člověk si ve svém životě prochází nelehkým životním obdobím, ať už je to 
vztah, změna práce, zdraví. Neméně si takovým obdobím prochází i děti a mladí lidé. První změna 
přichází již v raném věku, nástup do školky, školy, pak následuje puberta, dospívání a vstup do 
zaměstnání. Do těchto situací může například zasáhnout rozvod rodičů, úmrtí v rodině. V rodině se 
někdy může stát, že i na rodiče je toho moc a děti či mladí dospělí si mohou připadat na vše sami. 
Mohou mít strach se na rodiče nebo kamarády obrátit, aby jim nepřidělávali starosti. Dospělí si s 
těmito situacemi sami většinou dokáží poradit, ale dítě mnohdy ne. Dítě pak netuší, na koho se má 
obrátit, a tak inklinuje k nežádoucímu chování, a vlastně si tak říká o pomoc. Pokud je mu nabídnuta, 
většinou to zvládne, pokud ne, nežádoucí chování se může stát rizikovým. Může být i ovlivněno 
dalšími faktory, dítě na sebe začne nevhodně upozorňovat, může začít šikanovat osoby kolem sebe, 
protože jim se pomoci dostane a jemu ne. Může také začít užívat návykové látky, díky kterým aspoň 
zapomene na to, že mu nikdo nerozumí. Může také začít doma krást apod.,“ vysvětluje Ivana 
Kudělová.  

Nízkoprahová centra jsou tu proto, aby dětem a mladým dospělým podaly v těchto situacích 
pomocnou ruku, pokud je třeba. Vyškolení pracovníci vědí, jak s nimi navázat rozhovor, a jak je v 
rámci pomoci namotivovat k pozitivní změně. Pomocí různých technik pracují s těmito dětmi a 
mládeží na zvládnutí jejich těžké životní situace. V rámci preventivních a jiných programů pak 
mohou svou situaci zvládat snadněji. 

Akce Ruku v ruce dětem a mladým lidem není zaměřena pouze na vyloučené lokality. Je to akce, na 
které se má majorita spojit s minoritou a rodiče se na ní mohou dozvědět, že pokud se takové 
chování u dítěte objeví, je správný čas se začít ptát a změnit k němu přístup. 
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Na akci čeká návštěvníky i bohatý doprovodný program, v rámci kterého budou vystupovat děti 
z NZDM. Ivana Kudělová spolu s Por. Igorem Mamojkou, vedoucím sboru Armády spásy v Brně, 
složili společnou píseň, kterou nazpívají společně se sborem, pracovníky a dětmi ze sboru a NZDM 
Armády spásy. Dále vystoupí taneční skupina IQ Roma servis, soubor Církev Armáda spásy band, 
taneční skupina Piroš rouža, děti se mohou těšit na malování na obličej, návštěvníky čeká i graffiti 
workshop spolku Pantograff. S pěveckým číslem vystoupí uživatelka NZDM Helenka H., sestry 
Bikárovy či duo Martin & Anett.  
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