LEDEN 2018
Rodina v centru podporuje rodiny s dětmi a pomáhá jim,
když to potřebují.
Mateřské centrum Koblížek
Měsíční kurz GRAVIDJÓGY
Nově TVOŘENÍ S DĚTMI

od 8. ledna 16.00 – 15.00
každé pondělí od 8 ledna 16.00 – 17.30

VŠECHNY PŘEDNÁŠKY V MC KOBLÍŽEK PROBÍHAJÍ ZA PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. NEMUSÍTE TAK ŘEŠIT HLÍDÁNÍ A NECHAT SI
UTÉCT ZAJÍMAVÉ INFORMACE.

MAŠKARNÍ BÁL
11. února 2018
Tradiční masopustní karneval plný nápaditých masek. Tombola s krásnými cenami. K poslechu a tanci hraje DJ.
Maškarní bál se koná v KD Bohemia Nový Bor od 15 do 17 hodin.

NZDM Vafle
Filmový klub NZDM Vafle
od 10. ledna 2018
Od ledna 2018 můžete každou středu přijít do klubu NZDM Vafle, kde se bude promítat film. První promítání bude
probíhat 10. ledna od 16 hodin. Budeme pouštět film FC Roma.
Pondělní fotbálek v NZDM Vafle
od 8. ledna 2018
Od ledna 2018 si můžete každé pondělí přijít zahrát fotbálek do prostor klubu NZDM Vafle. Přijďte si zahrát fotbálek
do fajn prostředí, kde nemusíte nic platit. První možnost budete mít hned 8. ledna v našem klubu.
Najdete nás na adrese Nemocniční 369 v Novém Boru.

Středisko pěstounské péče
Seminář na téma „Spolupráce se školou“
20. ledna 9.00 – 16.00
Proběhne na adrese Nemocniční 369 v Novém Boru v rámci povinného vzdělávání rodin s pěstounskou péčí.

Rok 2017 v číslech
Středisko pěstounské péče doprovázelo 59 pěstounských rodin, které mimo jiné navštívily šest
celodenních a čtyři víkendové vzdělávací semináře. Nejčastěji jsme s pěstouny řešili výchovné problémy
dětí, spolupráci se školou a kontakty s biologickými rodiči dětí. 74 % pěstounů byli příbuzní přijatých dětí,
26 % byli pěstouni nebiologičtí.
NZDM Vafle navštěvovalo 41 dětí mladších 15 let a 20 klientů ve věku 15 až 26 let. Zpestřením
obvyklého programu na klubu bylo 10 výletů, 12 workshopů, 12 besed a jeden čtyřdenní zážitkový pobyt.
Nejčastěji u nás děti a mladí dospělí řešili vztahy s okolím a vrstevníky, zařazení se a udržení na trhu práce,
funkční vztahy s rodinou a zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním.
Ohrožené rodiny u nás využily 303 psychologických konzultací, 12 mediačních setkání pro 7 rodin,
podařilo se sepsat 4 mediační dohody a pro 12 rodin jsme uskutečnili 15 případových konferencí. Celkem
některé z těchto služeb využilo 44 rodin.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Štafeta docházela přímo do domácnosti za 26
rodinami, ve kterých vyrůstalo celkem 62 dětí. Nejčastěji jsme s rodiči posilovali rodičovské kompetence,
hledali nové bydlení a zajišťovali základní životní stabilizaci.
Mateřské centrum Koblížek uskutečnilo v uplynulém roce 287 pravidelných volnočasových nebo
vzdělávacích aktivit pro rodiče s dětmi předškolního věku. Evidovaných bylo 1788 vstupů dospělých osob.
Miniškolku Koblížek využilo v minulém roce 46 různých rodin s dětmi do tří let.

