
YMCA Praha je občanské sdružení, které má 
od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu.
Současně je kolektivním členem YMCA ČR 
a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. 
 
Posláním YMCA Praha je posilovat mezilidské 
vztahy, toleranci, odpovědnost, zdravé 
sebevědomí a možnost uplatnění. Praktické 
naplňování křesťanských principů vidíme jako 
jeden ze způsobů, jak proměňovat anonymitu 
velkoměsta a přispívat k plnohodnotnému 
životu.
 
Hlavní oblasti činnosti YMCA Praha jsou sociální 
a volnočasové programy pro děti, mládež i celé 
rodiny.
 
Všechny programy jsou otevřené pro veřejnost, 
nejsou jen nabídkou, ale současně umožňují 
zapojení a aktivitu účastníků, je při nich kladen 
důraz na společenství, začleňování všech 
sociálních skupin i lidí (dětí) se zdravotními a 
jinými specifickými problémy.

Tábory pro děti se specifickými potřebami v 
péči OSPOD 

V rámci tohoto programu realizujeme ve 
spolupráci s městy, obcemi či městskými částmi 
tábory či výlety pro jejich vlastní klienty. Náplň 
a rozsah tábora přizpůsobíme představám a 
možnostem zadavatele.

O YMCA

Zřizovatel:
YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

IČO: 265 29 122
č. účtu: 94-1018610207/0100

tel: 224 872 128
e-mail: sekretariat@praha.ymca.cz
www.praha.ymca.cz

Tábory pro děti se specifickými potřebami v péči OSPOD
Ortenovo nám. 34, 170 00  Praha 7 – Holešovice
tel: 283 870 158, 732 179 042
e-mail: nzdm@praha.ymca.cz

YMCA Praha

NÍZKOPRAHOVÉ A 
NÁVAZNÉ PROGRAMY

Kancelář nízkoprahových a návazných programů
Ortenovo nám. 34, 170 00  Praha 7 – Holešovice
tel: 283 870 158, 732 179 042
e-mail: nzdm@praha.ymca.cz
www.nzdm.ymca.cz

Návazné programy

Nízkoprahové programy YMCA Praha poskytují 
služby dětem a mladým lidem od 6 do 26 let v Praze 
a Středočeském kraji. 
Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení 
volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti 
a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí 
práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní 
situace. Předcházíme rizikovému chování. 



Doučování pro děti se specifickými potřebami

Tento program nabízí možnost doučování dětí 
nejen v klubech, ale i v zařízeních jako jsou 
azylové domy, sociální byty či jiné instituce.
Naši pracovníci vyrážejí přímo na tato místa, kde 
ve spolupráci s tamními pracovníky  poskytují 
službu doučování.

Streetwork nabízí svým uživatelům služby v 
jejich přirozeném prostředí - ulice, parky, aj. 
Jeho cílem je vyhledávat a kontaktovat skupiny 
a jednotlivce, kteří jsou stylem svého života 
nebo trávením volného času více ohroženi 
negativními sociálními jevy, a následně jim 
nabídnout nebo zprostředkovat pomoc. Kromě 
sociálních služeb nabízejí pracovníci také 
volnočasové aktivity. Program je realizován na 
MČ Praha 7 a Praha 11.

Nízkoprahové kluby
 pro děti a mládež Terénní program Návazné programy

NZDM Ymkárium
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11 – Jižní Město
tel.: 737 629 149, 774 239 391
e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz
www.ymkarium.ymca.cz

Terénní program Streetwork - Lokalita Praha 7
Ortenovo nám. 34, 170 00  Praha 7 – Holešovice
tel: 734 469 084
e-mail: streetwork7@praha.ymca.cz
www.streetwork.ymca.cz

Preventivní programy osobnostního a sociálního 
rozvoje
Ortenovo nám. 34, 170 00  Praha 7 – Holešovice
tel: 283 870 158, 732 179 042
e-mail: prevence@praha.ymca.cz

Preventivní programy osobnostního a 
sociálního rozvoje

Program je nabídkou pro školy a kolektivy.Je 
zaměřen na rozvoj sociálních dovedností, podporu 
tolerance a multikulturality, rozvoj skupinové 
spolupráce, prevence šikany, kriminality a dalších 
společensky nežádoucích jevů.
Program je vždy připravován na základě potřeb 
školy a pro jeho účastníky realizován formou 
zážitkové pedagogiky.

Doučování pro děti se specifickými potřebami
Ortenovo nám. 34, 170 00  Praha 7 – Holešovice
tel: 283 870 158, 732 179 042
e-mail: doucovani@praha.ymca.cz

Všechny naše nízkoprahové programy 
jsou registrovanou sociální službou, 

dle zákona 108/2006 Sb.

NZDM Dixie
Ortenovo nám. 34, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel: 283 870 158, 737 872 116
e-mail: dixie@praha.ymca.cz
www.dixie.ymca.cz

Nízkoprahové kluby Dixie, YMCA Sibiř a Ymkárium 
nabízejí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně 
a příjemně trávit volný čas, potřebují poradit 
či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými 
obtížemi života. Návštěvníkům klubů se věnují 
pracovníci, kteří poskytují sociální služby, 
volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubů. 
Kluby jsou doplněny o návazné pravidelné i 
jednorázové akce. Principem našich služeb je 
bezplatnost a anonymita.

NZDM YMCA Sibiř
Husova 363, 259 01 Votice
tel.: 775 564 350
e-mail: sibir@praha.ymca.cz
www.sibir.ymca.cz

Terénní program Streetwork - Lokalita Praha 11
Konstantinova 1479/1, 149 00  Praha 11 – Jižní město
tel: 731 740 841
e-mail: streetwork11@praha.ymca.cz
www.streetwork.ymca.cz


