
Празькі будинки дітей  
і молоді (DDM) 
ОСВІТА І РОЗВАГИ ДЛЯ КОЖНОГО!!

15 ВІДДІЛЕНЬ ПО ЦІЛІЙ ПРАЗІ
• Широкий вибір дозвілля за доступні  

ціни

•  Заняття для дітей, молоді та дорослих
СПОРТ • ТЕАТР • МУЗИКА • ТАНЕЦЬ 
ПРИРОДА • ТЕХНІКА • НАУКА • МОВИ ТА 
БАГАТО ІНШОГО...

Чекаємо 
на вас!

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu hl. m. Prahy  
s názvem „Praha – metropole všech 2021“ zaměřeného 
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem 
vnitra ČR.



ДІЯЛЬНІСТЬ DDM
ГУРТКИ
Регулярні заняття з різною тематикою, які 
проходять переважно один раз на тиждень. 
Щоб відвідувати заняття, необхідно наперед 
зареєструватися і зробити членський внесок 
(за семестр або навчальний рік).

ТАБОРИ
Кількаденні поїздки для дітей і молоді 
різноманітного спрямування з багатою 
програмою. Табори включають у себе 
проживання, у випадку приміських таборів 
учасники ночують вдома, а потім щодня 
приходять на заняття. 

ГРОМАДСЬКІ ПОДІЇ
Тематичні програми, поїздки, фестивалі, 
виставки, театральні вистави, концерти, творчі 
майстерні, майстер-класи, покази фільмів, 
лекції і т.д.

КОНКУРСИ ТА ЗМАГАННЯ
Спортивні, творчі, пізнавальні вікторини і т.д.

ВІДКРИТІ КЛУБИ
Відкриті клуби БЕЗКОШТОВНО надають дітям 
і молоді простір, де вони можуть проводити 
свій вільний час, зустрічатися з друзями, 
гратися, отримувати інформацію чи знайти 
допомогу при вирішенні важких життєвих 
ситуацій.

DDM також надають можливість 
використовувати деякі приміщення на правах 
оренди

ВИ НЕ РОЗМОВЛЯЄТЕ ЧЕСЬКОЮ?
Наразі більшість інформації про 
DDM доступна лише чеською. Але 
до DDM запрошують також іноземців. 
Якщо ви не володієте чеською, ви 
можете скористатися безкоштовними 
послугами інтеркультурних 
працівників, які вас супроводять у 
DDM, допоможуть вам зорієнтуватися 
у пропозиції занять, зареєструватися 
та здійснити інші необхідні кроки. 
Список інтеркультурних працівників 
і їхні контакти можна знайти на сайті 
«Прага – місто для всіх»: 
metropolevsech.eu/ua/kontakty/ 
seznam-interkulturnich-pracovniku/.

Відділення DDM знаходяться по всій Празі 
– ви завжди знайдете у своїх околицях якесь 
із відділень. Список усіх DDM і посилання на 
сайти можна знайти тут:  
www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm.

Інші корисні контакти та посилання:
www.volnycaspraha.cz – вся інформація 
щодо пропозицій DDM і контакти
www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm 
– список празьких DDM і посилання на сайти

Празькі DDM, або  
Доми дітей і молоді,  
- це місце, де НЕ  
ЛИШЕ діти й молодь 
можуть знайти 
можливості для 
дозвілля. DDM – це 
центри для цікавих 
розваг та освіти, де 
люди всіх вікових 
категорій можуть 
розвивати свої 
зацікавлення та 
таланти і добре 
провести вільний 
час. У DDM ви можете 
знайти те, що цікавить 
саме вас: комп’ютери, 
спорт, музика, 
мистецтво, природа, 
техніка чи наука.


