
NZDM
Klub I.P.
bezpečný prostor pro děti a mládež 
z Prachatic a okolí

Portus Prachatice, o.p.s.



Jsme Klub, který je tu pro tebe.

? - Pomůžeme ti s čím budeš potřebovat
- Můžeš u nás trávit svůj volný čas
- Pokecáme, poradíme, zasmějeme se :)
- Doprovodíme tě (např. na úřad)
- Získáš tu informace (brigáda, škola, vztahy...)
- Můžeš se nám anonymně svěřit, požádat o pomoc
- Poskytneme ti prostor pro realizaci tvých nápadů

NZDM Klub I.P.

hustýýý





1. DOBROVOLNOST 2. BEZPLATNOST

3. ANONYMITA
A MLČENLIVOST

4. RESPEKT

Chodit sem můžeš jak chceš a
kdy chceš (v rámci otvíračky). 

Za pobyt tady se nic neplatí.

Vystupuješ tady pod vlastní 
přezdívkou. Nikdo se nedozví, 
s čím se nám svěříš.

Ke každému přistupujeme 
individuálně a respektujeme ho 
takového, jaký je.

Jak to tady chodí? dobře tyyy



kámoš do 
nepohody 

pracovník 
NZDM 

Klubu I.P. 

vzdělaný
odborník

Kdo je to sociální pracovník?

- umí tě vyslechnout
- umí poradit
- neodsuzuje tě
- neposmívá se ti
- je na tvé straně
- je upřímný
- myslí to s tebou dobře
- nezradí tě

- má VŠ vzdělání
- rozumí problémům
lidí tvého věku
- je profesionální
- je nezaujatý
- umí zjistit informace
- spolupracuje s
dalšími odborníky



OK, co když teda přijdu...
Pracovník ti vysvětlí, kde jsi a jak to tady chodí

Sám/a se rozhodneš, jestli ti to tady vyhovuje a chceš sem chodit

Pokud ANO, staneš se tzv. uživatelem služby - společně s 

pracovníkem se dohodneš, na čem by si chtěl/a pracovat, pomoct...

Společně vytvoříte plán, na kterém budete pravidelně pracovat

Vše probíhá pohodovým pokecem s pracovníkem

Vše se řídí tvou vůlí, nikdo tě nebude do ničeho nutit

COOL!



Zajdi!
těšíme se na tebe!

portusprachatice.cz/klubip

Já zajdu!
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