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Veřejný závazek
Posláním Charitního střediska Michala Magone – 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě je 
motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu 
přístupu při řešení obtížných situací. Vytvářením 
bezpečného prostoru pro poradenství a zábavu jim 
umožňujeme objevit hodnotnější prožívání jejich běžného 
života. 

Cílem poskytovaných služeb je pomoc a podpora 
při získávání a rozvoji sociálních dovedností dětí 
a mládeže, aby byli schopni pro provedení pozitivní 
změny ve svém životě.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež v nepříznivé 
sociální situaci ve věku od 6 do 18 let z Ostravy-Dubiny 
a okolí.

Co děláme
Princip služeb spočívá v motivaci mladých lidí k práci, 
ve využití jejich tvůrčích schopností, pocitu účasti 
na vlastním díle a motivaci k pozitivním lidským 
hodnotám. Poskytujeme dle jejich individuálních 
potřeb zejména:

 pomoc při prosazování práv a zájmů, 
 volnočasové aktivity pro děti a mládež,



 společenská setkání a zájmové činnosti formou práce 
(clubwork, streetwork),

 výchovně-vzdělávací činnosti (přednášky, besedy, 
doučování),

 prázdninové a víkendové akce,
 nouzové pohotovostní ubytování pro děti a mládež 
v krizové situaci.

Jak to děláme – zásady služby
 preventivní systém Don Boska: rozum – laskavost – 
duchovní rozměr,

 individuální přístup,
 pedagogický optimismus,
 úcta k člověku jako k jedinečné bytosti,
 rovnost – stejný přístup,
 dobrovolnost,
 nízkoprahovost (bez evidence, volný přístup, 
svobodný výběr aktivit, ap.)

 dostupnost,
 týmová práce,
 mlčenlivost,
 neudržování klienta ve službě.



Projekt je realizován s finanční podporou statutárního 
města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

…smysluplné prožívání 
volného času …

Kontakt
Charita Ostrava 
Charitní středisko Michala Magone
– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Jih, Dubina

telefon: 599 527 250, 732 632 318
e-mail: magone@ostrava.charita.cz
telefon – sociální pracovník: 731 694 392 (zájemci o službu)

vedoucí střediska: Jiří Hořínek
telefon – vedoucí střediska: 732 632 318
web: www.ostrava.charita.cz
facebook: www.facebook.com/klubmagone

Finanční podpora: 
č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11143 (KB Ostrava)

Projekt je realizován s finanční podporou  
statutárního města Ostravy,  
Městského obvodu Ostrava-Jih  
a Moravskoslezského kraje.


