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Značka Chlapi friendly, Příměstské tábory pro předškoláky, Zajišťování víkendových 

výjezdů pěstounských rodin, Zapojování sociálně či jinak znevýhodněných dětí do 

běžných programů centra 

 

Praha 

Hlavní přínos: 

 podpora sladění práce a péče 

 posilování rodičovských kompetencí 

 posilování hodnoty rodiny ve společnosti 

 zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit pro děti 

 

Nová Trojka1 působí od roku 2002 na pražském Žižkově. Snaží se budovat bezpečný, přátelský 

a inspirativní prostor pro celou rodinu. Nová Trojka poskytuje služby všem členům rodiny  

– od miminek až po seniory. Kromě programů pro rodiče s dětmi realizuje kurzy pro děti  

i dospělé a tradiční jednorázové akce. Součástí nabídky centra je vzdělávání a nízkoprahové 

poradenství. Mezi klienty Nové Trojky patří rodiny se specifickými potřebami, včetně těch, 

které jsou evidované OSPOD, a pěstouni. Služby pro ně tvoří významnou část činnosti centra. 

Nová Trojka má též rozsáhlý dobrovolnický projekt, prostřednictvím kterého se snaží budovat 

a rozvíjet komunitní život v lokalitě Prahy 3. 

Značka Chlapi friendly 

Značka Chlapi friendly vznikla na podporu zapojení mužů do rodinného, ale i komunitního 

života. Vycházelo se zde z myšlenky, že pokud chceme, aby se i muži (otcové, dědečkové) 

zapojili do aktivit Nové Trojky a trávili čas společně se svými partnerkami a dětmi, musíme 

jim nabídnout odpovídající program. Proto je část programu většiny tradičních jednorázových 

akcí vyhrazena aktivitám přitažlivými i pro muže (paintbolové střílení v rámci Čarodějnic,  

hledání kešek v rámci bojovky apod.). Akce pak mají označení Chlapi friendly. 

Příměstské tábory pro předškoláky 

Nová Trojka organizuje každé letní prázdniny šest týdnů příměstských táborů pro předškoláky 

či děti mladšího školního věku, které o prázdninách ještě nemohou nebo nechtějí jezdit  

na pobytové tábory. Na tomto projektu spolupracuje organizace s MČ Praha 3, která každoročně 

vyhlašuje dotační titul na realizaci příměstských táborů. Díky získaným prostředkům je možné 

realizovat tábory za příznivou cenu tak, aby si je mohli dovolit všichni rodiče, kteří potřebují 

pracovat. Projekt vznikl z důvodu omezeného provozu mateřských škol v době letních 

prázdnin. Denní kapacita tohoto příměstského tábora je 26 dětí. Do projektu se zapojují i další 

rodinná centra v Praze 3. 

                                                 
1 Kontakt: Nová Trojka 

Edita Janečková - edita.janeckova@novatrojka.cz  

Tel: 777 650 759  

www.nova-trojka.cz  
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Zajišťování víkendových výjezdů pěstounských rodin 

MČ Praha 3 pořádá cca 2x ročně víkendový výjezd pěstounských rodin. Nová Trojka na těchto 

výjezdech zajišťuje vzdělávací aktivity pěstounů a program pro jejich děti, stejně tak jako 

program společný. 

Zapojování sociálně či jinak znevýhodněných dětí do běžných programů centra 

Podobně jako samotné děti zapojují se do programů centra také rodiny ze sociálně 

znevýhodněného prostředí nebo pěstounské rodiny. Ty se pravidelně účastní tradičních 

jednorázových akcí, a to spolu s další rodičovskou veřejností. Některé tradiční akce jsou pro 

velký zájem pořádány přímo a výhradně pro tyto rodiny (Karneval, Mikuláš). Dvakrát ročně je 

pořádán celodenní výlet pro děti z těchto rodin za Prahu (Techmánie, Mirákulum, hrady apod.). 

Dvakrát ročně se uskuteční Den pro pěstounské rodiny zahrnující vzdělávání pěstounů 

a aktivizační a odlehčovací program pro děti. Všechny tyto akce jsou pro účastníky bezplatné 

a pořádané ve spolupráci s OSPOD. 

 

 

 

 

 


