Kontaktní osoby:
Vedoucí NZDM: Martina Škodová, DiS.
Pracovníci:
Škoda František
Mlatečková Zdeňka
Ředitel:
Škodová Martina, DiS.

Adresa:
Oblastní charita Rumburk
Sukova 1055/24
(naproti Gymnáziu)
408 01 Rumburk

Email: nzdm@charitarumburk.cz
ICQ: 584-767-917
FB:
NZDM Och Rbk

Tel.: 412 384 744
Web: http://charitarumburk.cz

...nebo jen tak zevlovat….
Pokec

Muzika
Rádi tě u nás uvidíme!

Pinčes

Nudíš se?

Basket

Nemáš po škole co dělat?

Fotbálek

Šipky

Chceš se bavit?
Klub je pro tebe otevřený od pondělí do pátku mimo čtvrtka
v těchto hodinách: 13:00 - 18:00

„Žijeme spolu“
nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež (NZDM)

Oblastní charita Rumburk

Sport

Muzika

Tanec

Vaření

Ruční práce

ZOO koutek

Truhlárna

Výtvarka

Chovat se slušně
Neničit majetek v klubu, nekrást (neodnášet si majetek
domů)
Nemluvit sprostě a hrubě
Udržovat pořádek a čistotu
Nedonášet, nekonzumovat a nepřicházet pod vlivem
drog, alkoholu, nekouřit
Nepřinášet nebezpečné věci
Neohrožovat sebe ani ostatní
Nediskriminovat, nešikanovat či jinak
neomezovat práva ostatních
Respektovat další pravidla daná
provozním řádem (k dispozici v klubu)

Keramika

Co tady musíš:

Ať je léto nebo zima, akce jsou tu vždycky prima!
Cílem klubu je pomoci ti zvládnout, když jsi zoufalý; poradit ti, když nevíš jak dál; naučit tě něco nového; vyslechnout tě a ukázat ti možná řešení tvé situace; nabídnou ti
prostor pro tvůj volný čas, pro pokec s přáteli, pro posezení, pro zábavu; seznámit tě s okolím ve městě a jeho
nabídkou služeb, když jsi tu nový; třeba tě i doprovodit na
úřad, když si sám netroufáš; pomoci ti s domácím úkolem
nebo doučováním apod. A to proto, abys to příště už
zvládnul sám a nikoho k tomu nepotřeboval, abys sis uměl
poradit a byl hrdý sám na sebe, byl samostatný.

Co Ti můžeme zaručit:
Zachování důstojnosti, sebeurčení, soukromí a bezpečí, na
svobodu myšlení
Náboženské vyznání, na osobní rozvoj, na společensky
přijatelný způsob života
Ochranu života, osobní svobodu, osobní čest, dobrou pověst a jméno
Rozvoj rodinných a mezilidských vztahů, studovat a vzdělávat se, žít ve svém přirozeném prostředí
Vhodné oslovování a anonymitu (nemusíš říkat své jméno)
Odborně poskytované služby
Výběr kontaktního pracovníka, který s ním bude projednávat individuálně jeho plány a potřeby
Výběr z nabídky programů, právo si stěžovat
Seberealizaci (uplatnění se, které přináší vnitřní uspokojení
a rozvoj osobnosti)
Poskytnutí bezplatné nízkoprahové služby

Cílová skupina
Klub „Žijeme spolu“ je pro děti a mládež ve věku od 6 do
26 let, které se nudí, hledají kamarády, pohádaly se
s rodiči nebo ve škole, chtějí pomoc s úkolem nebo doučovat, někdo jim ubližuje a nevědí si rady, chtějí si popovídat o svých starostech i radostech s někým, kdo je nesoudí; nebo se s něčím chtějí pochlubit-něco ukázat a nemají
komu a kde, hledají zaměstnání nebo ztratily doklady a
nevědí si rady, chtějí se naučit nové věci, chtějí si dodělat
školu, přijely na prázdniny nebo se přistěhovaly a neznají
místní okolí, musí právě hlídat mladší sourozence a nevědí co s nimi dělat; hledají prostor, kde nepotřebují peníze
a nemusí říkat ani své jméno apod.

