
PROVOZNÍ DOBA

Temperi, o. p. s. 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež – BRÁNA             

Vitorazská 77, 
378 10  České Velenice

Telefon:  +420 704 000 739
E-mail: branacv@tempericb.cz
www:  www.tempericb.cz
FB:            TEMPERI

Temperi Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
BRÁNA se nachází:

v přízemí budovy Kulturního domu Beseda, 
Vitorazská 77, České Velenice 378 10
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Temperi Pondělí 12:00–18:00 h

Úterý 12:00–18:00 h

Středa 12:00–18:00 h

Čtvrtek 12:00–18:00 h

Pátek 12:00–16:00 h

Základní poradenství je poskytováno:

pondělí–pátek 10:00–12:00 h 



Nízkoprahový klub 
pro děti a mládež – BRÁNA

BRÁNA nabízí dětem a mládeži v Českých Velenicích bezpečný prostor, 
pomoc a podporu při řešení osobních situací a při získávání individuálních 
schopností a dovedností.

 Co v BRÁNĚ můžeš očekávat?
� volnočasové aktivity hudebně-tanečního, kulturně výchovného  
 a sportovního charakteru

� doučování a školní příprava, motivace k dokončení školní docházky 
 a k pracovnímu začlenění

� prožitkové a společenské hry

� programy prevence společensky nežádoucích jevů

� přednášky, kurzy, besedy s odborníky

� návštěvy kina, divadla, koncerty

� výjezdové akce, výlety, exkurze, aj.

� zvýšení schopnosti se zdravě prosadit

� zvýšení schopnosti respektovat přání a názor druhého

� pomoc při řešení obtížných životních situací (rozvod rodičů, užívání  
 návykových látek kamaráda apod., šikana ve škole)

� zlepšení orientace ve finančních záležitostech

� nácvik hospodaření s kapesným 

� zvládání různých společenských situací (naučit se vhodně reagovat  
 při kontaktu s druhými)

� doprovody na úřady a další instituce 

 
Služba je určena 

Dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let.

BRÁNA poskytuje své služby dětem a mládeži:

� v krizové situaci

� žijícím v sociálně vyloučených komunitách

� jenž mají problémy ve škole

� ohroženým domácím násilím

� jenž vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy  
 (automaty, drogy, aj.)

� ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin

� jenž neumějí smysluplně trávit svůj volný čas

� z etnických menšin

 
Služba je poskytovaná zcela zdarma.


