Jak funguje nízkoprahové centrum v Tanvaldě?
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald (dále NZDM) je dětmi využíváno od března
2012.
Je registrovanou sociální službou podle zákona 108/2006 Sb. pro děti, mládež od 6 do 15 let
a mladé lidi ve věku 15 – 26 let a je poskytována ZDARMA. Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež (NZDM) nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času, pomoc a podporu
v obtížné životní situaci (pomoc se školou, obtíže v mezilidských vztazích, finanční nouze,
bytová nouze, apod.).
Dále nabízíme odborné sociální poradenství, v rámci této služby poskytujeme pro naše
uživatele potravinovou pomoc na překlenutí velmi obtížných životních situacích a to díky
spolupráci a vstřícnosti Potravinové banky v Liberci.
Nabídka NZDM zahrnuje řadu výchovně-vzdělávacích a aktivizačních činností,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost i
pomoc při uplatňování zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Každé tři měsíce je na klubu realizován preventivní program se zaměřením na určité
téma, které je právě aktuální. V tomto školním roce jsme se zaměřili na bezpečnost na
silnicích, v druhém pololetí nás čeká problematika drog, jejich účinky a následky. Programy
budou probíhat ve spolupráci s Policií ČR, obvodním oddělením Smržovka a Tanvald.
Drogovou prevencí se rozumí aktivity a strategie určené k předcházení prvnímu užití
drog a vlastnímu začátku jejich užívání, k zamezení negativních následků spojených s
užíváním (ale i zneužíváním) legálních a nelegálních drog.
Cílem zmiňovaných aktivit je předejít užití drogy, zabránit závislosti na drogách, snížit
míru obtěžování okolí uživatele či předejít problémům, do nichž se uživatel může dostat
(konflikty se zákonem) a to nejen u mládeže a mladistvých.
Nízkoprahové zařízení dále spolupracuje s Probační a mediační službou v Jablonci nad
Nisou ohledně alternativních trestů u mladistvých.
Pokud Vás nebo Vaše děti zaujala nabídka aktivit NZDM, rádi Vás uvítáme na adrese
Hlavní 1309, Smržovka (nad kruhovým objezdem pod pekárnami) v otevírací době:
Klub pro mladší (6 – 15 let)
pondělí: 13:00 – 15:00
úterý: 13:00 – 15:00
středa: 13:00 – 15:00
čtvrtek: 13:00 – 15:00
Klub pro starší (15 – 26 let)
pondělí: 15:00 – 18:00
úterý: 15:00 – 18:00
středa: 15:00 – 18:00
čtvrtek: 15:00 – 18:00
Odborné individuální poradenství „Na zvonek“ (6 – 26 let)
pátek: 12:00 – 18:00

Vedoucí služby:
Bc. Ladislav Bartoš
E: bartos@charitamost.cz
telefon: + 420 606 635 113
Sociální pracovník:
DiS, Petra Tomšová
E: tomsova@charitamost.cz
Web: www.charitamost.cz

