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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK  

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Luna“ je sociální služba registrovaná u 

Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

 

I. POSLÁNÍ 

Posláním zařízení je usilovat o pozitivní změnu v životě mladých lidí v Teplicích a okolí 

a podporovat je, „aby se jim život vydařil“ i přes složité životní podmínky, ve kterých žijí.  

 

II. CÍLE SLUŽBY  

Naše vize: „Poctivý občan, dobrý člověk“ 

Cílem služby je mladý člověk, který:  

 přistupuje k životu aktivně a zodpovědně, nepřenáší odpovědnost za svůj život na 

druhé,  

 se umí vhodným způsobem postarat o sebe i o druhé,  

 se aktivně zapojuje na trhu práce a umí si na život vydělávat poctivou prací,   

 umí pravdivě reflektovat svůj život, své emoce, své silné i slabé stránky a dokáže 

s nimi dále pracovat,  

 si je vědomý různých sociálních rolí, do kterých v životě vstupuje (role studenta, 

kamaráda, partnera, rodiče apod.) a přistupuje k nim zodpovědně.  

 

III. CÍLOVÁ SKUPINA  

Jsme tu pro mladé lidi ve věku 13-26 let z Teplic a okolí, kteří se nacházejí nebo se 

v budoucnu mohou nacházet například v těchto životních situacích: 

 rodina: rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, malá 

podpora ze strany rodičů, 

 škola: problémy s respektováním autority, agrese a konflikty vůči učitelům i 

spolužákům, špatný prospěch, nedostatečná motivace ke studiu, 

 vrstevnická skupina: šikana, nálepkování, předčasné sexuální zkušenosti, 

promiskuita, užívání návykových látek, experimentování, 

 společnost: vandalismus, krádeže, výtržnictví, sociální vyloučení, nedostatek 

pozitivních vzorů.  

 

Za klienta nepřijmeme člověka (tzv. negativní vymezení cílové skupiny NZDM), který:  

 je nebezpečný sobě nebo svému okolí, 

 vykazuje znaky akutní infekční nemoci (např. žloutenka, tuberkuloza, …),  

 je dlouhodobě závislý na drogách nebo alkoholu,  

 se hrubě chová vůči pracovníkovi NZDM. 
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IV. ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY 

- nízkoprahovost  

o místní a časová dostupnost 

o bezplatnost (s výjimkou nadstandardních služeb)  

o dobrovolnost   

o anonymita  

- individuální přístup – ke každému přistupujeme jako k jedinečné osobnosti bez 

ohledu na jeho minulost, povahu, vzhled, schopnosti apod.  

- odbornost - pracovníci se vzdělávají a reflektují svou práci 

- inspirace salesiánským výchovným systémem: 

o tzv. preventivní systém  

 rozum - mít rozumné požadavky, usilovat o rozvoj celé osoby 

 laskavost - mladí lidé by měli cítit, že jsou přijímáni, i když jsou na 

ně kladeny nároky 

 vztah k Bohu - přesvědčení, že v lidském životě nás něco 

přesahuje, touha po pozitivním přijímání života a vlastního místa 

v něm  

o asistence – s mladými lidmi navazujeme osobní vztah, jsme mezi nimi, 

prožíváme s nimi jejich radosti i starosti a podporujeme je v aktivním 

přístupu k životu  

o základní pilíře práce v salesiánských střediscích mládeže:  

 hra - středisko má být hřištěm, kde se děti a mladí lidé mohou 

setkat při hře a zábavě, která přirozeně k jejich věku patří  

 domov - středisko je také otevřeným domovem. Každý by se měl 

cítit v našem středisku přijat.  

 vzdělání - středisko se pro mnohé může stát školou připravující na 

život. Nabízí různé programy, osobní doprovázení a konfrontaci se 

svými vrstevníky.  

 duchovní rozvoj - středisko je místem, které pomáhá k celistvému 

rozvoji dítěte a mladého člověka, k utváření jeho vlastního názoru 

na základní životní otázky. 

 

Kdy nás můžeš navštívit 

  pondělí: 16:00 – 19:00 

 úterý: 16:00 – 19:00 

 středa:  16:00 – 19:00 

 čtvrtek: 16:00 – 18:30 

 pátek:  16:00 – 19:00 
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Jak nás můžeš kontaktovat 

Klub „Luna“  

Maršovská 3, 415 01 Teplice 

Tel.: 411 131 072, 411 131 073 

Mobil: 739 959 566 

facebook: Salesiánské středisko Štěpána Trochty – místo Trnovany  

instagram: 

Co můžeš v klubu dělat 

 trávit volný čas (pokud ti nevadí se u nás zaregistrovat, můžeš využít i fotbálek, 

biliard, počítač, pinčes nebo hudebnu v Červeném kostele) 

 poradit se s námi, pokud hledáš práci nebo si nevíš rady například s napsáním 

životopisu, referátu do školy, řešíš problémy se školou, rodiči, partnerskými 

vztahy apod. 

 jen tak si s námi popovídat o tom, co tě zajímá 

 užít si s námi nějakou akci (turnaje, víkendovky, výlety, …) 

Tvoje práva v klubu 

 respektujeme tvoje názory, postoje i vzhled 

 pokud nechceš, nemusíš nám říct svoje pravé jméno 

 informace, které nám řekneš, nepouštíme dále 

 můžeš se zapojit do rozhodování o tom, co se v klubu bude dít 

 pokud o to budeš stát, pracovníci ti vždy pomůžou 

 můžeš si anonymně stěžovat, pokud se ti něco nebude líbit 

 můžeš kdykoli svobodně z klubu odejít 


