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Nikola Tancošová – tancosova@rodinavcentru.cz
Oldřich Prokop – prokop@rodinavcentru.cz
společné číslo – 776 406 653
Lada Nevrlá – nevrla@rodinavcentru.cz
Jiří Pečenka – pecenka@rodinavcentru.cz
společné číslo – 778 001 406
Kontakty, které se můžou hodit
Tísňová linka: 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
K–centrum: 724 246 771
Linka bezpečí: 116 111

cz

Mgr. Petra Vlčková
ředitelka
724 326 889
vlckova@rodinavcentru.cz

Kontaktní pracovníci:

u.

Křižíkova 980, 473 01 Nový Bor

Bc. Kamila Gajdošová
vedoucí NZDM Vafle
778 424 996
gajdosova@rodinavcentru.cz

tr

Adresa pro podání stížnosti:

Rodina v centru, z.ú.
Sídlo organizace
Křižíkova 980, 473 01 Nový Bor
IČ: 27004295

en

• Můžeš si stěžovat ústně, telefonicky,
e-mailem nebo dopisem. Pokud nejsi
s naší službou spokojený, řekni nám
to osobně nebo anonymně (schránka
stížností).

Kontakty:

vc

• Můžeš navrhovat změny.

BUS
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• Můžeš ukončit spolupráci bez udání
důvodu.

VAFLE
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• Můžeš se podívat, co si o tobě píšeme.
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• Můžeš využívat všechny naše nabízené
činnosti.
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• Můžeš požádat pracovníka, že s ním
chceš mluvit mezi čtyřma očima.
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• Nemusíš o sobě sdělovat, co nechceš.
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• Za kontakt s námi nic neplatíš.
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• Musíš být seznámen s fungováním služby.
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Tvá práva při naší spolupráci:
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rodinavcentru

Pomáháme dětem a mladým lidem od 6
do 26 let s řešením každodenních problémů.
Společně s klientem hledáme cestu k poro
zumění společnosti a přípravě do života.

Jaké služby můžeš využít?

Služby jsou pro Tebe:

Pravidelný kontakt
Klub NZDM Vafle můžeš navštěvovat
pravidelně, lépe se tak navzájem poznáme.
Dozvíme se od tebe, co tě zajímá a co je pro
tebe důležité. Chceme, abys měl/a možnost
vídat se s námi, když to potřebuješ. Zároveň
si s námi můžeš domluvit individuální schůzku a mluvit s námi důvěrně i mimo otevírací
hodiny.

• zdarma;
• anonymní;

• Respektujeme tvoje práva a jedinečnost
(nápady, názory, atd.).

• bez předsudků.
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• Podporujeme tebe a to, co tě zajímá a co
se chceš naučit.
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• Naše služba je pro tebe snadno dostupná.
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• Neustále se vzděláváme, spolupracujeme
v týmu, s dalšími odborníky a institucemi.

Otevírací doba:
Pro klienty ve věku 6 – 14 let

Pondělí 13:00 – 16:00, individuální schůzky, klub

gy
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Podpora při realizaci aktivit a zájmů
Zajímá nás, co tě baví, a rádi tě v tvých
zájmech podpoříme. Můžeme ti pomoci
v trávení volného času. Na klubu máme
fotbálek, pinčes, boxovací pytel, můžeš si
zajít na počítač, zahrát si různé deskové hry
a využít dílnu, nebo kuchyňku.

• Zajímá nás, co chceš a jaké máš potřeby.
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Přístup a poskytnutí potřebných
informací
Poskytujeme informace, které se ti mohou
hodit k tomu, abys lépe vyřešil/a situaci
doma, v práci, ve škole a také aby ses
zbytečně nedostal/a do problémů.

• dobrovolné;

Dro

Podpora v náročných životních situacích
Můžeme ti pomoct, když se ti zrovna nebude v životě dařit. Společně můžeme hledat
cesty, jak z takových situací ven a zároveň
tě můžeme doprovodit za dalšími, kteří ti
mohou pomoct.

Principy, podle kterých
pracujeme:

Terénní služba je poskytována nepravidelně dle potřeb klientů na území měst
Nový Bor, Cvikov, Kamenický Šenov.

Úterý

13:00 – 17:00, individuální schůzky, klub

Středa

13:00 – 17:00, individuální schůzky, klub

Čtvrtek 13:00 – 16:00, individuální schůzky, klub
Pátek

13:00 – 16:00, individuální schůzky

Pro klienty ve věku 15 – 26 let

Pondělí 16:00 – 18:00, individuální schůzky, klub
Úterý

13:00 – 17:00, individuální schůzky, klub

Středa

13:00 – 17:00, individuální schůzky, klub

Čtvrtek 16:00 – 18:00, individuální schůzky, klub
Pátek

13:00 – 16:00, individuální schůzky

