Týden nízkoprahových klubů otevřel dveře i klubům na Chrudimsku
Poslední zářijový týden je Týdnem nízkoprahových klubů. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy
své dveře otevřela stovka klubů pracujících s mládeží po celé republice. Nechyběly mezi nimi
ani nízkoprahové kluby v Chrudimi a Prachovicích provozované Šancí pro Tebe. Akce si
kladla za cíl snížit prahy mezi kluby a veřejností.
V pondělí 24. září se v odpoledních hodinách pro veřejnost otevřelo Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež (NZDM) Futur Chrudim. Příchozí mohli nahlédnout na průběh běžného klubového
dne, prohlédnout si prostory, zjistit, co klub nabízí, komu je určen a na cokoli se zeptat. Děti se
aktivně zapojily do připraveného programu. Zúčastnily se turnaje ve stolním fotbalu, zahrály si
společenské hry či si vyzkoušely různé výtvarné aktivity – například malování poslepu. „Příležitost
využili i bývalí uživatelé služby, kteří jsou starší 13 let. Tito dospívající nás navštívili a my jsme se
tak dozvěděli, jak se jim vede. Bylo to milé setkání,“ řekla Lucie Hájková z NZDM Futur Chrudim.
Ve stejný den mohli návštěvníci vstoupit také do NZDM Futur v Prachovicích, odkud si odnesli
vlastnoručně malovaný květináč, do něhož zasadili květinu podle svého výběru. „Naší snahou bylo
zejména upozornit na význam a práci nízkoprahových klubů,“ vysvětlila koordinátorka lokality
Prachovice Klára Saláková
Své dveře otevřelo i NZDM klub Agora v Chrudimi ve Štěpánkově ulici. Ve středu 26. září tak
mohla klub navštívit veřejnost a seznámit se s jeho fungováním. „Pracovníci přichystali informační
materiály o organizaci a samotné akci, která byla podporována Českou asociací streetwork.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet několik volnočasových aktivit a zeptat se na vše, co je zajímalo jak
o NZDM, tak o celé organizaci,“ popsala den otevřených dveří pracovnice klubu Monika Šífová.

Pro návštěvníky bylo kromě bohatého programu připraveno také občerstvení.
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Dvanáctý ročník Týdne nízkoprahových klubů na konci září otevřel téměř stovku nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež po celé České republice. Snahou bylo především upozornit na význam
nízkoprahových a terénních programů pracujících s mládeží.
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