Tisková zpráva

Pražské nízkoprahové kluby přiblíží projevy chudoby ve velkém městě
Chudoba a tíživá situace nejsou jen problémem okrajů republiky, ale týká se i Prahy a dalších
velkých měst. Nízkoprahové kluby v Praze se proto v rámci letošního ročníku Týdne nízkoprahových
klubů pořádaného Českou asociací streetwork společně zaměří na téma projevů chudoby ve velkém
městě. Přiblíží ho prostřednictvím komentovaných procházek po chudých lokalitách, workshopů pro
děti i dospělé i veřejných debat.
Týden nízkoprahových klubů bude v celé republice probíhat ve dnech 19. až 23. září. Část pražských
nízkoprahových klubů poprvé připravila sérii programů zastřešených jedním společným tématem.
„V rámci Týdne nízkoprahových klubů chceme představit práci sociálních služeb i podporu, kterou mladým
lidem poskytují v tak náročných situacích, které nás provází prakticky celý letošní rok. Pražské programy
chtějí navíc připomenout, že chudoba a nedostatek jsou ve velkoměstě mnohdy méně viditelné, přesto jsou
přítomné i zde a nezmizí, když před nimi zavřeme oči,“ vysvětluje Martina Zikmundová, ředitelka České
asociace streetwork (ČAS).
Program pražské části Týdne nízkoprahových klubů zahájí v pondělí 19. září veřejná diskuze na téma
„Projevy chudoby ve velkých městech“. Ta se uskuteční od 17 hodin v Sále architektů na
Staroměstské radnici. Mezi panelisty budou ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček,
socioložka Lucie Trlifajová, Jan Klusáček z iniciativy Za bydlení a Martina Zikmundová. Budou hovořit o
tom, jaké dopady na nejchudší obyvatele má zhoršená ekonomická situace i opakované pandemie, i o tom,
na jaká témata by se v této oblasti mělo zaměřit nové vedení Prahy.
V následujících dnech se na několika místech Prahy uskuteční komentované procházky po místech, ve
kterých se v Praze koncentruje chudoba, vedené sociálními pracovníky z jednotlivých nízkoprahových
klubů. Ty se budou konat například v Běchovicích (středa 21.9.), ve Stodůlkách (středa 21.9.) a ve
Vršovicích (čtvrtek 22.9.).
Nízkoprahový klub Pacific v úterý 20. září pořádá od 15 do 18 hodin workshopy pro rodiče a děti nazvaný
„Jak se žije v těžkých časech“. „Ti, kdo přijdou, si na jednotlivých stanovištích budou moci vyzkoušet, jak
náročné je zažádat o příspěvek na bydlení, zda by v Praze uměli vyžít s minimální mzdou, a kam se můžou
obrátit o pomoc, když se dostanou do nepříznivé sociální situace,“ vysvětluje Tereza Kvapil Baudišová z
Komunitního centra Motýlek, které Klub Pacific provozuje.

Mezi dalšími programy najdete i oslavu sedmých narozenin Nízkoprahového klubu Beztíže², který sídlí na
Folimance a nebo debatu se sociálním pracovníkem a psycholožkou O dospívání v nedostatku pořádanou
klubem R-Mosty na Praze 3.
Podrobný přehled všech programů pořádaných v rámci pražské části Týdne nízkoprahových klubů 2022
najdete v přiloženém letáku i na webové stránce www.streetwork.cz.
Více informací poskytne:
Václav Zeman, Česká asociace streetwork (ČAS) – mediální servis
tel.: 732 151 250
mail: vaclav@storyhunters.cz

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou registrovanou sociální službou. Jejich cílem je vyhledávat a
kontaktovat děti a dospívající v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci s nimi řešit. Většina nízkoprahových
klubů má kromě ambulantní i terénní formu - streetwork. Je to doporučená dobrá praxe.
Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizací poskytovatelů terénních a nízkoprahových
sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez
domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává
a vede mnoho vlastních projektů jako casodcasu.cz, pracenaulici.cz, restartshop.cz nebo
www.kontaktniprace.cz. ČAS v Česku funguje od roku 1997. Více na streetwork.cz.

