
5P s CENTROMEM 2020 

Projekt je realizován s finanční podporou: 

 

Oblast: Prevence kriminality 

Stručný popis projektu: 

Projekt 5P s CENTROMEM 2020 se zaměřuje na volný čas, školní prospěch, pravidelnou školní 

docházku dětí a mládeže ze SVL a ubytoven.  

 

5P s CENTROMEM 2020 = Prevence, Proti kriminalitě, Proti záškoláctví, Pro volný čas, Pro bezpečí.  

 

Jde nám o široké zapojení obyvatel a jejich podporu pro kolektivně sdílené hodnoty jako jsou veřejný 

pořádek, společný zájem, vzájemný respekt a základní normy slušného chování ve veřejném prostoru. 

Pojekt bude formou sportovních, kulturních a společenských akcí motivovat cílovou skupinu ke změně 

postoje ke každodením úkolům a školním povinnostem. 

 

Jednou z činností projektu je individuální a skupinové doučování s pedagogickým pracovnákem, při 

kterém si děti a mládež vypracovávají domácí úkoly, opakují si probranou školní látku. Pedagogiký 

pracovník pak společně s pracovníky volnočasových aktivit vyhodnotí individuální zásluhovost, od které 

se bude odvíjet odměna ve formě výletu, kulturní akce mimo vyloučenou lokalitu- tedy do míst, kde by 

se svými rodiči jen tak nepodívaly. Celkem plánujeme realizovat pro Vítkovice: 30 výletů, pro Radvanice 

15 výletů a více akcí mimo lokalitu a do každé z nich zapojit až 10 dětí.  

 

I nadále umožníme dětem kontakt s pozitivními vzory formou besed, diskuzí či workshpů.  Děti z Vítkovic 

budou dále zapojeni do sportovních aktivit jako je BOX, ROMSKÉ TANCE, FOTBAL s týmem se zapojíme 

do Ligy DON BOSCO v podzimní sezóně jsme skončili na třetím místě. 

 

Cíle projektu: 

 

Cíl projektu je snížit sociálně- patologické jevy prostřednictvím volnočasových, zájmových a 

sportovních aktivit u stanovené cílové skupiny v lokalitách působnosti služby Nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež CENTROM ve Vítkovicích i Radvanicích, nově také na ubytovně Vítek.  

Cílová skupina: 

Děti a mládež ve věku od 5let do 26let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a to zejména tím, že 

žijí v nevhodných sociálních podmínkách, tyto děti mají problémy v oblasti školství a výchovy a proto 

patří do rizikové skupiny ohrožené kriminalitou. Jedná se především o romské děti a děti bydlící na 

ubytovnách, které jsou z prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, který značně ovlivňuje jejich 

možnosti zapojit se do zájmových činností, či získat kontakt s přirozeným sociálním prostředím.  


