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Možná tu jsi poprvé. Je-li ti mezi 10 a 21 lety, tak tohle všechno už teď tady můžeš 

získat! 
 

 BUĎ TADY  Prostě tu být a to klidně i anonymně. 

 KONTAKT S RODIČI  Pokud bys potřeboval a chtěl, můžeme se setkat s tvými rodiči. 

 NÁŠ NÁZOR  Nabídneme ti náš pohled na to, co říkáš, co děláš…  

 HRY  Můžeš si tu leccos půjčit a něco si zahrát… 

 ZÁBAVA …nebo se účastnit různých aktivit pořádaných pracovníky klubu (výlety, zkušebna,  

 kvízy, turnaje, večírky a mnoho dalšího). 

 POKEC  Povídat si s pracovníkem, a nebo s kamarády. 

 INFORMACE  Získat tady jasnou informaci, která tě zajímá. 

 TELEFON  Zavolej si od nás, pokud je to nutné.  

 

Během toho všeho tě budeme seznamovat s tím, jak to v klubu chodí, jaká tu panují pravidla a 
jaká máš práva. Taky se s tebou budeme seznamovat a ty s námi. Zatím ti stačí řídit se třemi 

základními pravidly: Žádné drogy, Uklízej a nenič, Respektujeme se navzájem. 

 

Pokud už se dostatečně známe a uzavřeli jsme spolu dohodu o užívání sociální služby, stáváš se 
klientem klubu a otvírají se ti další možnosti: 

 
 KLÍČOVÝ PRACOVNÍK  Vybereš si svého klíčového pracovníka. Ten ti bude vždy po ruce.  

 
 MŮŽEŠ DOSTAT  Pokud potřebuješ zprostředkujeme ti tisk, antikoncepční prostředky  

 

 (max. 4/týden), hry, knihy.  
 

 DOUČOVÁNÍ  Potřebuješ doučování? No problem! 

 DOPROVOD  Potřebuješ li, doprovodíme tě třeba na úřad, do školy nebo i jinam. 
 

 KONTAKT S INSTITUCÍ  Můžeme, s tvým svolením, za tebe v tvůj prospěch 
 

 jednat s některou z institucí. 

 
 PORADENSKÝ ROZHOVOR  Pomůžeme ti najít řešení v situaci, ve které se neorientuješ, 

 uvědomit si, v čem je jádro problému. A pomůžeme ti najít pro tebe nejlepší řešení. 
 

 DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE  Vytvoříme společně s tebou plán, 

 jak změnit to, co tě štve, nebo se zlepšit v tom, co bys chtěl 
 a budeme na tom s tebou pracovat. 

 

Vítej v Klubu R-Mosty! 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

ve věku 10-21 let 
 

 
 

 
 



 

 

  

Kde nás najdeš?  
 

Uličník parkuje v ulicích Prahy 3. 
Podrobnosti o místech stání jsou vždy 

na facebookové stránce Uličníka 

 

Tady v klubu si můžeš zahrát různé stolní hry, 

být online na internetu a potkat své přátele! 

 

 Jsme vybaveni na různé aktivity. 

 Chceme, aby ses ve svém volném 

čase nenudil/a a tak ti nabízíme náš 

prostor pro zábavu. 

 Volnočasové aktivity všeho druhu ti 

poskytujeme po celou dobu 

zadarmo. Je důležité chovat k 

vybavení šetrně a nezničit ho. 

 Pokud potřebuješ parťáka na hru 

nebo na nějakou aktivitu, můžeš si 

přivést svého kamaráda nebo oslovit 
nás, zaměstnance Klubu. Hrajeme si 

rádi! 

 Pro půjčení našeho vybavení nás 

oslov, rádi ti pomůžeme a vybavení 
předáme. 

Jsme klub pro odpočinek i zábavu, 

pro podporu i uskutečnění tvých 

nápadů! 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Pravidla klubu  

 

 Respektujeme se navzájem! 
 Uklízej a nenič! 

 Žádné drogy! 

Můžeme ti pomáhat a podporovat tě.  

Jsme tu pro tebe! 

 

 Můžeme se otevřeně pobavit o vztazích, 

o intimních věcech i o škole a 

zaměstnání. 

 Umíme pomoci se zvládáním školy. 

 Řešíme krizové stavy, smutek i radost. 

 Snažíme se ti porozumět, vnímáme tě a 

oceňujeme. 

 Nabízíme soukromí i skupinovou diskusi. 

Hledáme řešení. 

 Pomůžeme ti najít informace všeho 

druhu. 

U nás se za vstup neplatí! Můžeš zůstat 

v anonymitě a vybrat si co budeš dělat. 

 

 Jsme nízkoprahová služba! 

 Můžeš si vybrat, čeho se budeš účastnit. 

Do ničeho tě nebudeme nutit. 

 Můžeš tu prostě být a třeba odpočívat. 

 Nemusíš nám sdělovat své osobní nebo 

intimní údaje. Zajímá nás tvůj věk. 

 Můžeme tě oslovovat přezdívkou. 

 Důležité je s pracovníkem komunikovat. 

 Platí tady tři základní 

pravidla. Potřebujeme, 

abys je dodržoval/a. 

Tato pravidla nám 

pomáhají udržovat 

bezpečný prostor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Kontakty 

 

 

 
 

 

 
Provozovatel nízkoprahového klubu:  

 R-Mosty, z. s., Blahoslavova 230/4, Praha 3 

 poskytovatel registrovaných sociálních služeb, IČ 6777 6779 
 

Tomáš Rezek, odpovědná osoba 

 mobil: 604 134 233 
 e-mail: tomas@r-mosty.cz 
 
kancelář R-Mosty 

 telefon: 222 581 241 

 e-mail: kancelar@r-mosty.cz 

 web: www.r-mosty.cz 
 

facebook /včetně online chatu s pracovníky/ 

 www.facebook.com/RMostyzs 
 www.facebook.com/ KlubUlicnik 
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Klub je nízkoprahové zařízení. Je to druh sociální služby pro děti 

a mládež a řídí se různými předpisy. Pracují tu kvalifikovaní kontaktní 

pracovníci.  

Pracujeme na zlepšení kvality života a na řešení obtíží uživatelů ve 

věku od 10 do 21 let. 

 
Zájemce v daném věku se může stát klientem této služby a čerpat tak všechny výhody. 
Pro více informací zajděte za kontaktním pracovníkem klubu nebo se na nás obraťte  

e-mailem či telefonicky. 

 
Na poskytované služby je možné si stěžovat přímo v klubu nebo i na jiných místech a to 

různými způsoby. Přečtěte si další informace. 
 

Pracujeme v přirozeném prostředí mládeže. Zvyšujeme tak kontakt, 

dostupnost a efektivitu služby. 

 

Služba je podporována MČ Praha 3, Magistrátem hlavního města Prahy 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 

Co je dobré vědět dál…? 

 


