JAKÁ MÁME PRAVIDLA?

JAKÁ MÁŠ PRÁVA?
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Služba je časově omezená
Respekt
Bez alkoholu a drog
Bez násilí

JAK SI STĚŽOVAT?
»» Stěžovat si můžeš anonymně do schránky
v klubu.
»» Stěžovat si můžeš pracovníkovi, vedoucímu
klubu nebo řediteli organizace.
»» Stěžovat si můžeš také telefonicky,
nebo mailem.
Kontakty
telefon +420 731 604 196
e-mail vrtule@sdb.cz

Využít službu bezplatně
Vyjádřit svůj názor
Stěžovat si
Rozhodovat se podle sebe
Ochranu osobních údajů
Odmítnout nabízené služby
Rovnocenné jednání
Dát nám tip na zlepšení
Využít službu anonymně
Na pomoc, podporu, radu a informace

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

VRTULE

...aby mladí žili rádi
Profesionální sociální služba
dle zákona 108/2006 Sb.

PRO KOHO TU JSME?
Pracujeme s mladými lidmi ve věku 13 až 22 let,
kteří tráví svůj čas na území Prahy 8.
Jsme tu, když se ti v životě něco přihodí,
nebo si nevíš rady.
Každý se může svobodně rozhodnout,
kterou z nabízených služeb využije.

CO NABÍZÍME?

Jsme tu pro ty, kteří potřebují pomoc!

Bavíme se o tom, co tě baví i štve.
Poskytujeme
»» poradenství,
»» pomoc v krizi,
»» informační servis,
»» doprovody,
»» a také volnočasové aktivity.
Můžeš s námi řešit
»» životní styl – nuda, hledání sebe sama, život
v partě, sexuální život, nedostatek zájmu od
ostatních, záškoláctví, střety se zákonem;
»» vztahy – partnerské, ve škole, s vrstevníky, s rodiči;
»» prožívání dospívání v neúplné, nefunkční
rodině – špatné vztahy, nedostatek financí;
»» užívání návykových látek – tabák, alkohol,
konopné drogy.

Nudíš se?

KDE NÁS
NAJDEŠ?
Můžeš za námi přijít
Klub Kobyliské náměstí 640/11, Praha 8
Maringotka Katovická ulice, Praha 8
Heliport hřiště ZŠ Hovorčovická; vstup z ul. Mirovická

Štve tě
to doma?

Spolužáci ti
nerozumí?

Najdeš nás i na internetu
FB facebook.com/klubvrtule
IG Nízkoprah_vrtule
Web strediskokobylisy.cz/vrtule

Nemáš
peníze na
kroužky?

