Отже коли і де
Контактний телефон 778 001 406
Понеділок : 13:00 – 14:00 шкільний клуб ( уроки,
репетиторство)
Вівторок : 13:00 – 14:00 шкільний клуб ( уроки,
репетиторство)
Instagram, fb nzdm_vafle
14:00 –16:00 клуб для молодших (6 –12 років)
16:00 – 18:00 клуб для старших (13 –26 років)
Середа : 13:00 – 14:00 шкільний клуб ( уроки,
репетиторство)
14:00 – 16:00 клуб
Четвер : 13:00 – 1:00 клуб для молодших (6-12 років)
15:00 -17:00 клуб для старших (13 – 15 років)
15:00 – 20:00 клуб для найстарших ( 16 - 26років)
П’ятниця : 14:00 – 16:00 клуб

Rodina v centru, z.ú.
Křižíkova 980
473 01 Nový Bor

клуб

Привіт Любий Друже
Вітаємо Тебе в клубі
Ми раді Тобі
запропонувати простір для дозвілля де Ти можеш
проводити свій вільний час Ми не вчителі не
чиновники ми є соціальні працівники а нашим
завданням є проводити час з дітьми та молоддю бути
тут для Вас Ми будемо раді познайомитись з Вами Ти
можеш прийти до нас сам з друзями чи з своїми

Тут ми граємо настільні ігри,
переглядаємо фільми, слухаємо
музику, граємо комп’ютерні ігри
можемо щось виготовити для розвитку
дитячої креативності та творчості,
будемо раді коли Ти нам розкажеш і
покажеш, що Тобі подобається та з чим тобі
весело.
Можеш нам розповісти про себе, про те, що
любиш, що Тобі подобається. Ми можемо Тебе вислухати
та підтримати якщо ти маєш якісь негаразди чи щось
Тебе турбує.

близькими

Для того, що ми могли бачитись нам потрібно знати
лише твоє ім’я та дату народження. Все у нас
безкоштовно. Те, що ти нам розкажеш ніхто не знатиме.
Будемо ставитись до Тебе з повагою та сприйматимемо
Тебе таким яким Ти є. Ніхто не буде Тебе зобов’язувати
чи змушувати до чогось.

nzdm.vafle, fb, ig
Kontakt na klub: telefon 778 001 406
Pondělí: 13:00-14:00 školní klub (úkoly, doučování)
Úterý:

13:00-14:00 školní klub (úkoly, doučování)
14:00-16:00 klub pro mladší (6-12 let)
16:00-18:00 klub pro starší (13-26 let)

Středa: 13:00-14:00 školní klub (úkoly, doučování)
14:00-16:00 klub
Čtvrtek: 13:00-15:00 klub pro mladší (6-12 let)
15:00-17:00 klub pro starší (13-15 let)
17:00-20:00 klub pro nejstarší (16-26 let)
Pátek:

14:00-16:00 klub

Rodina v centru, z.ú.
Křižíkova 980
473 01 Nový Bor

Ahoj,
vítáme tě v klubu Vafle, jsme rádi, že vám všem můžeme
nabídnout náš prostor a můžete u nás trávit svůj volný čas.
Nejsme učitelé ani úředníci, ale sociální pracovníci a naší
prací je trávit čas s dětmi a mladými lidmi a být tu pro ně.
Rádi se s tebou seznámíme. Můžeš za námi přijít sám nebo
s kamarády, či sourozenci.

Hrajeme hry, sledujeme filmy,
posloucháme hudbu, hrajeme na
počítači, můžeme něco vyrobit a
budeme rádi, když nám ukážeš,
co tě baví.
Můžeme si povídat o tom, co máš rád, co
tě baví a co tě trápí.
Můžeme tě vyslechnout a podpořit, pokud
máš nějaké starosti, něco tě štve a trápí.
Abychom se mohli potkávat, potřebujeme
znát jenom tvé křestní jméno a datum
narození. Všechno je u nás zdarma a co nám povíš,
nebudeme nikde říkat. Budeme s tebou jednat
s respektem a brát tě takového, jaký jsi. Nikdo tě do
ničeho nebude nutit a když s námi někdy nebudeš chtít
být, nevadí.

