Tisková zpráva, 13. 4. 2018
NZDM Modrý Pomeranč - útočiště dětí ze sídliště
Co je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ? Proč je důležité a komu je takové
zařízení vlastně určeno ? To vše si ukážeme na příběhu chlapce. Říkejme mu třeba
Oliver…
Oliver je kluk, který se ve svých jedenácti letech pomalu dostává do puberty. Již na první
pohled si u něj můžeme povšimnout jisté neupravenosti, natržené školní tašky, špinavých
kalhot či tepláků. Olivera z toho však nelze vinit, jeho rodina trpí nedostatkem financí. Oliver
vyrůstá s několika sourozenci, strejdou a maminkou v městském bytě o velikosti 1 + 1. Doma
není na nic klid, nemůže se věnovat sám sobě a musí se starat o mladší sourozence. Není divu,
že raději uteče ven, ať už sám, nebo s kamarády. Na sídlišti zná Oliver už všechna zákoutí, a
tak zkouší nové věci, nedávno kupříkladu začal experimentovat s kouřením. Rodina Oliverovi
z různých důvodů nedokáže či nemůže zajistit prostředí vhodné pro rozvoj jeho zájmů a
dovedností, což se ve výsledku odráží v jeho školním prospěchu a chování. Oliver u ničeho
dlouho nevydrží, a tak je to i s učením. Jeho prospěch je průměrný až podprůměrný, sem tam
mu hrozí propadnutí, nejčastěji z češtiny, matematiky nebo angličtiny. Na škole se projevují
jeho výchovné problémy. Kvůli svým neshodám s učiteli již několikrát měnil školu. Hned ho
něco rozčílí, a tak má za sebou už nějakou tu rvačku se spolužáky. Dle jeho slov to má „asi
po tátovi“. Díky svému chování má Oliver mimo jiné zkušenost s Policií ČR či orgánem
SPOD.
Sociální pracovníci nejsou Oliverovi cizí, proto už dobře ví, jak to s nimi chodí. Nebojí se
zajít za pracovníky Modrého pomeranče a svěřit se se svým příběhem. Pracovníci Olivera
vždy vyslechnou a jsou mu oporou v jeho nelehkých situacích. Oliver se učí, jak se vypořádat
s problémy a starostmi každodenního života, což vede postupně k jeho samostatnosti v řešení
problémů a schopnosti převzít zodpovědnost za své jednání. Díky pracovníkům
nízkoprahového klubu už také ví, jak může smysluplně využít svůj volný čas, aniž by riskoval
své zdraví nebo obtěžoval okolí.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč nabízí podporu dětem a mladým
lidem ve věku 7 – 21 let, kteří nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas nebo se nacházejí
v situaci, se kterou si nevědí rady a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Služby jsou
poskytovány v Hradci Králové za účelem posílení samostatnosti a schopnosti zapojit se do
běžného života.
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