
 

Má klub nějaká pravidla? 

V klubu platí pro všechny (děti, pracovníky, rodiče a další návštěvníky) tato 
pravidla: 

RESPEKTUJ ROZHODNUTÍ PRACOVNÍKA KLUBU 
Porušení pravidla: Neuposlechnutí pracovníka, či stážisty vede k odepření 
vstupu do klubu na různě dlouhou dobu (od minuty po dny). 

RESPEKTUJ PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 
Porušení pravidla: Chováš li se opakovaně neslušně (slova, gesta, apod.) 
vede k odepření vstupu. 

ŽÁDNÉ DROGY, ALKOHOL, CIGARETY A ZBRANĚ 
Porušení pravidla: Požívání nebo manipulace s návykovými látkami 
(cigarety, alkohol a ilegální drogy), příchod a pobyt pod vlivem návykových 
látek je hrubým porušením pravidel a do klubu nepřijdeš dost dlouhou dobu. 

NEBUĎ AGRESIVNÍ SLOVNĚ ANI FYZICKY 
Porušení pravidla: Mohlo by se stát, že klub 17 už nebude pro Tebe. 

NEOMEZUJ DRUHÉ 
Porušení pravidla: Každý má svá práva i povinnosti i my je musíme 
respektovat stejně jako ty, jinak STOP. 

NENIČ VYBAVENÍ KLUBU 
Porušení pravidla: Rádi jsme v hezkém prostředí, kde se nám líbí a proto je 
to třeba dopřát i ostatním.  

UKLÍZEJ PO SOBĚ 
Porušení pravidla: Doma to také děláš tak proč ne tady, určitě to chápeš :-) 

KLUB 17 
 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež 

Co je to nízkoprahový klub? 

Klub 17 je zařízení pro děti a mládež od 6 do 18 let, vstup je volný pro ty, 
kteří mají volný čas a chtějí ho trávit v příjemném prostředí nebo se třeba o 
něčem poradit či pomoct.  

Návštěvníkům se věnují tři kvalifikovaní pracovníci, kteří poskytují sociální 
služby (např. informační servis, poradenství, doučování), dále volnočasové 
aktivity (výtvarno a rukodělno, hry, soutěže, turnaje, atd.) 

Kdo může klub navštěvovat? 

Klub je určen převážně dětem a mladým lidem z Prahy 17 ale mohou přijít i 
všichni ostatní. 

Co musíš udělat z cílové skupiny, abys mohl do 
klubu chodit? 

Nemusíš se hlásit ani vyplňovat žádné přihlášky. Chození do klubu můžeš 
kdykoliv ukončit. Kdykoliv by jsi  později cokoliv potřeboval, může se vrátit. 
Na závazné akce (výlety atd.) musí mít dítě podepsanou přihlášku rodiči. 

 

VEŠKERÉ SLUŽBY V KLUBU JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA 



 
Kdy může moje dítě do klubu přijít? 

                      Co k nám můžete přijít dělat? 
   15:00-17:00 17:00-19:00 19:00-20:00 

Úterý 
Poslechneme, poradíme 

Všehochuť Rady a porady se školou Povídání 

Středa 
Poslechneme, poradíme 

Tvořeníčko všeho možného se 
Sabinou Soutěže a turnaje  Povídání 

Pátek 
Poslechneme, poradíme 

Povídání a rady s Péťou PC pařírna s Dawem Povídání 

 

19:00 – 20:00 Individuální povídání po dohodě s pracovníkem 

Mám zájem o doučování 

Veškeré doučování je poskytováno zdarma 

Pokud se Ti pracovníci mají věnovat, učit se s Tebou, je nutná předchozí 
domluva. 

Pokud pracovníka k učení nepotřebuješ (sám si uděláš domácí úkol), můžeš 
přijít i bez předchozí domluvy. 

Chci se podívat do klubu? 

Máš-li zájem seznámit se s pracovníky a klubem, můžeš se přijít do klubu 
podívat.  

Můžeš si také domluvit schůzku s pracovníkem mimo otevírací dobu klubu. 
To Ti zaručí, že bude mít čas se Ti věnovat. 

Protože je klub určen pro děti, nemohou rodiče trávit delší dobu (např. hrát 
hru, napomáhat při ruční tvorbě). 

Kdy můžeš být odmítnut  pracovníkem ? 

Pracovníci klubu Ti mohou odmítnout poskytování služeb z těchto důvodů 
(tzn. nucený odchod z klubu): 

• Porušuješ pravidla klubu 
• Není Ti 6 – 18 let 
• Kapacita klubu je naplněna maximálně 40 klientů v jednu chvíli mimo 

akce pro veřejnost 
• Nejsme schopni ze závažných důvodů služby poskytovat (výpadek 

el.proudu, havárie vody, nemoc pracovníků) 

Na koho se mohu obrátit o informace? 

Jana Štěpánková – vedoucí NZDM Klub 17  
Socháňova 1221, 163 00 Praha 6 
Tel: 235 311 791 
Email: Klub17 @seznam.cz 
www: cszs.cz /Klub17 
Jsme i na facebooku Klub17@seznam.cz 

Proč klub existuje? 

Zaměřujeme se na pravidelnou, smysluplnou práci a bezpečné způsoby 
trávení volného času dětí a mládeže, zvyšování jejich soběstačnosti a 
začleňování do společnosti. Důležitou součástí nabídky je podpora a pomoc 
při zvládání obtížných situací, se kterými se mladí lidé setkávají a zamezovat 
jejich rizikovému chování. 

Aneb pokud máš cokoliv na srdci a chceš poradit jsme tu od toho a pro 
Tebe. A vše záleží na naší dohodě. 
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