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• mohl ve volném čase dělat, co tě baví
a podporujeme tě v tom, co potřebuješ,

Kaallii
K
n
noovv
aa
MŠ
Kopretina

VV

ííkk
oovv
aa

kostel

áá
sskk
uupp
SSlloo

V NZDM Vafle
spolupracujeme na tom, abys
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VAFLE

BUS

• měl kamarády a uměl s nimi vycházet,

• pokud něco neví, mohou se poradit
s kolegy

cz

nzdm_vafle

u.

• respektují tvůj život i tvoje názory

facebook.com/nzdm.vafle

tr

• mají potřebné vzdělání a dále
se vzdělávají

terén 776 406 653

en

• zachovávají mlčenlivost

klub 778 001 406

vc

• vystupují férově

na

• jsou profesionálové

Oldřich Prokop – prokop@rodinavcentru.cz
Lada Nevrlá – nevrla@rodinavcentru.cz
Šárka Vlčková – vlckovas@rodinavcentru.cz

di

Pracovníci NZDM Vafle:

Kontaktní pracovníci:

w
. ro

Na služby či pracovníka máš právo si
stěžovat přímo, ústně či písemně, a nebo
anonymně do schránky stížností.

Bc. Jiří Sedláček
vedoucí NZDM Vafle
778 424 996
sedlacek@rodinavcentru.cz

w

• žil život v rámci základních společenských
pravidel.

Rodina v centru, z.ú.
Křižíkova 980, Nový Bor
IČ: 27004295
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• uměl to, co dokážou stejně staří kamarádi,
a získal potřebné dovednosti,

Kontakty:

w

• našel u nás bezpečí, podporu
a pochopení a naučil se zvládat své
těžkosti a starosti,

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)
Vafle pomáhá dětem a mladým lidem od 6 do
26 let s řešením každodenních problémů.
Společně s klientem hledáme cestu k porozumění
společnosti a přípravě do života.

Co ti nabízíme:

Komu je klub NZDM Vafle určen:

Naše zásady

• informace

Dětem a mladým ve věku 6 – 26 let z Nového
Boru a okolí.

Bezplatnost
Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

• porozumění
• popovídaní
• posezení s kamarády
• tvořivé a zajímavé aktivity

Jsme tu pro tebe, když:

• nemáš kde trávit volný čas, nudíš se a uvítal
bys změnu

• hraní různých her nebo fotbálku

• chceš poznat nové lidi a získat kamarády

• zapůjčení knih, využití PC

• si chceš popovídat a nemáš s kým

• zapůjčení hudebního vybavení
• pomoc se školou

V klubu se také bavíme
na různá témata:
• kriminalita
• šikana
• záškoláctví
• zdraví
• sebepoškozování
• domácí násilí
• vztahy

• máš vlastní zájmy a potřebuješ vhodné
podmínky pro jejich rozvoj a podporu
• máš nesnáze doma, ve škole, v partě,
ve vztazích, s prací, s okolím atd.
• potřebuješ poradit v jednání s rodiči, školou,
úřady, lékaři

Otevírací doba klubu:
Pondělí 13:00 – 14:00 pomoc se školní přípravou
14:00 – 18:00 klub
Úterý

14:00 – 16:00 klub pro mladší klienty (6-12 let)

• sex
• rodina
• práce a volný čas

13:00 – 14:00 pomoc se školní přípravou
16:00 – 18:00 klub pro starší klienty (13-26 let)

Středa

13:00 – 14:00 pomoc se školní přípravou
14:00 – 16:00 klub

Čtvrtek 13:00 – 15:00 klub pro mladší klienty (6-12 let)
Společně navštěvujeme kino, jump arénu
a další různá zajímavá místa.
Pořádáme prázdninové pobytové akce.

Pátek

Kompetence a individuální přístup
Podporujeme tě v seberealizaci, nezávislosti
a dovednostech.
Anonymita a důvěrnost
U nás můžeš zůstat anonymně pod
jednoduchým kódem.
Respekt
Bereme tě jako osobnost se všemi tvými
potřebami, názory, zájmy a přáními.
Nízkoprahovost (dobrovolnost a snadná
dostupnost)
Můžeš kdykoliv přerušit a ukončit kontakt,
nebo využívání služeb.
Rovnost
služba je poskytována všem bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,
politického či jiného smýšlení, příslušnosti
k národnostní či etnické menšině, majetku
či sexuální orientace.

Terénní práce, kdy a kde
nás potkáš venku:
Nový Bor – pondělí:

15:00 – 17:00hod.

15:00 – 17:00 klub pro starší klienty (13-15 let)

Cvikov – úterý:

15:00 – 17:00hod.

17:00 – 20:00 klub pro nejstarší klienty (16-26 l.)

Kamenický Šenov – čtvrtek 15:00 – 17:00hod.

14:00 – 16:00 klub

