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Pandemie a ohrožená mládež
KLUB BEZTÍŽE2 v nuslích
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Klub Beztíže V NUSLÍCH

KLUB BEZTÍŽE NA ŽIŽKOVĚ

Streetwork Beztíže na Praze 2, 3a 10

mládež o Beztíži:

doprovod do drogové služby Sananim, dvojici obviněnou
z krádeže jsme motivovali k zodpovědnému přístupu a asistovali u “Jsem
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V okolí ubytoven jsme také sbírali injekční materiál, na jeho výskyt

i rizika s ním spojená jsme upozorňovali městskou policii a obnovili spolupráci s drogovou službu Drop In.
Dlouhodobě posilujeme spolupráci s OSPOD. V posledním
období jsme s jeho zástupci v našich lokalitách opakovaně řešili zanedbávání péče a další obtížné rodinné situace. Věříme, že
koordinace naší činnosti pomůže mnoha mladým lidem k zajištění jejich základních práv a umožní rychlou a citlivou pomoc.

“Díky pracovníkům jsem získal někoho, kdo mě vždycky
vyslechne.”

Další aktivity Beztíže

“Pomohli jste mi vždycky, když jsem potřebovala.”

Letošní resocializační pobyt pro děti v péči OSPOD MČ Praha 10 proběhl v srpnu v Mukařově. V září jsme pak ve spolupráci s NZDM Husita uspořádali víkendový pobyt ve Zbraslavicích. Hlavním cílem obou akcí byla prevence a omezování
rizikového chování. Děti se také učily spolupracovat ve skupině
a v rámci aktivit posilovaly sociální vazby. Akce finančně podpořil MHMP, MČ Praha 3 a MČ Praha 10.
V září jsme se zúčastnili sousedské akce Zažít město jinak
na Nuselských schodech, Malešickém náměstí a v ulici Biskupcova. Veřejnosti jsme prezentovali naše služby, vysvětlovali
jejich smysl a návštěvníkům jsme umožnili nahlédnout do naší
každodenní práce a jejích výsledků.
Nadále spolupracujeme s Českou asociací streetwork, v září
jsme se zapojili do tradičního Týdne nízkoprahů a stali jsme se
součástí projektu Společně a odborně zaměřeného na rozvoj
poskytovaných služeb.

Terénní pracovníci Beztíže v době pandemie.

facebook.com/beztizepraha
instagram.com/beztize_praha

Oslava 19. narozenin Beztíže.

Taneční skupina Gitane na oslavách narozenin.

Všechny naše fotky a videa naleznete na:

beztize.rajce.idnes.cz | youtube.com/Beztize

Inkluzivní akce s virtuální realitou.

Návštěva lasergame.
facebook.com/beztizepraha
instagram.com/beztize_praha

Všechny naše fotky a videa naleznete na:
beztize.rajce.idnes.cz
youtube.com/Beztize
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