
Programy
pro děti a mládež

nízkoprahový klub
pro děti a mládež

7 - 18 let

Poslání:
 Posláním služby je poskytnout 
dětem a mládeži ve věku 7-18 let z 
Přerova, převážně z lokalit Husova, 
Škodova a Jižní čtvrť, formou 
vzdělávacích a volnočasových aktivit:
• podporu při vzdělávání
• bezpečné prostředí pro trávení  
 volného času s  vrstevníky
• radu, podporu a pomoc při   
 řešení problémů
a tím předejít rizikovému chování.
 Naším cílem je pak předejít 
rizikovému chování těchto dětí, 
pomoci jim v úspěšném dokončení 
alespoň základního vzdělání a 
motivovat je k následnému 
vzdělávání.

Cíl služby:
 Cílem naší služby je naučit děti 
samostatné orientaci v prostředí, ve 
kterém žijí, a to tak, aby dokázaly 
správně (společensky přijatelně) 
reagovat na podněty prostředí, aby 
byly schopné samostatně žít, snažíme 
se vybavit děti praktickými 
dovednostmi, pomoci jim osvojit 
smysl pro plnění povinností a jistou 
míru odpovědnosti za sebe i ostatní.

Komunitní centrum 
Přerov

Kdy:
pondělí – pátek

13.00 – 17.00 hod.

Kde:
centrum Jižní 107, Přerov

tel. 773 770 216
       773 770 217

centrum Husova 13, Přerov
tel. 773 770 218

Na naši činnost přispívají:
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  Nabízíme:
• pomoc a radu
• místo pro trávení volného
 času s vrstevníky
• výpomoc s přípravou do školy
• doučování
• bezpečný přístup na internet

Služby jsou
poskytovány zdarma

Bezpečné místo
pro trávení volného času.

Co se dá
u nás zažít?

 Aktivity:
• sport
• hudba a tanec
• kreativní tvoření
• vaření
• hry a soutěže
• společenské hry
• přednášky
• akce a výlety

Služba je
anonymní.

Vaše nápady můžete
zrealizovat i u nás.

  Nízkoprahové zařízení
   pro děti a mládež poskytuje:

• výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity
• zprostředkování kontaktu se společenským
 prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných
 zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nemáš kam jít
s kamarády?

Přijďte k nám.
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